
Survival- en Obstacle clinics 

Informatie voor deelnemers

Plattegrond RCN het Grote Bos

Locatie
De clinics worden gegeven op ons trainingsterrein bij de RCN Het Grote Bos Hydeparklaan 24, Doorn. Wij hebben hier 
3 terreinen. We starten de clinic bij het meertje aan de Gaaienlaan/Paddenpad. Op de achterkant vind je een plattegrond 
van de camping. We hebben de route naar de startlocatie in orjanje weergegeven.

Kosten
Zoals aangegeven kost een clinic van 2 uur 15,00 euro. Wij willen je verzoeken dit contant mee te nemen.

Kleding
Draag goede kleding. In wat frissere tijden raden we een lange wintertight aan en een goed thermoshirt. In de zomer is 
het nog steeds aan te raden om een lange tight aan te doen. Draag liever geen katoen. Mocht je nat worden dan is katoen 
niet fijn. Zorg ook voor ‘normale’ sportsokken. Dus geen korte sokjes. We gaan namelijk ook klimmen en touwen kunnen 
schuren. Trailrunning schoenen zijn natuurlijk ideaal maar je kunt ook prima meedoen met gewone hardloop schoenen.

Parkeren
Het is niet mogelijk om op het terrein te parkeren. Parkeer je auto dan ook op de parkeerplaats buiten het terrein (met 
een P aangegeven op de plattegrond).

Aansprakelijkheid
Deelname geschiedt op eigen risico. Ook is de Stichting niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigen-
dommen. Om deel te kunnen nemen aan de clinic dient elke deelnemer voor aanvang het ingevulde risicoformulier te 
overhandigen.  De hindernissen zijn goedgekeurd door de Survival Bond Nederland en de clinics  worden verzorgd door 
deskundige instructeurs.



R
CN

 h
et

 G
ro

te
 b

os
H
yd

ep
ar

kl
aa

n 
24

 
D
oo

rn

P
la

tt
eg

ro
nd



Survival- en Obstacle clinics 

Risicoformulier

Verklaring voor het afstand doen van aansprakelijkheid, opheffing van wettelijke rechten en 
aanvaarding van het risico.

Dit formulier is bedoeld voor deelnemers aan de Survival- en Obstacle clinics gegeven door de 
Stichting Survivalgroep Hang-On.

Voor alle onderstaande onderwerpen verklaar en accepteer ik dat deelname aan een Survival- en 
Obstacle clinic kan resulteren in ongelukken en verwondingen.

1. Ik vrijwaar hierbij alle betrokken personen zoals instructeurs, eigenaren van materialen, med-
edeelnemers en locatie (hierna genoemd als “ontheven personen“) van enige aansprakelijkheid, 
claims of eisen ten gevolge van oorzaken of gevolgen die ik kan hebben zoals verwondingen, 
invaliditeit, overlijden of schade als gevolg van de deelname aan de clinic, inclusief maar niet 
beperkt tot, schade veroorzaakt door nalatigheid van de “betrokken partijen“. 

2. Ik begrijp en erken dat deelname aan een Survival- en Obstacle clinic gevaren met zich mee-
brengen die zelfs niet door voorzichtigheid, deskundigheid, instructie volledig uitgesloten 
kunnen worden. Ik aanvaard zowel uitdrukkelijk als vrijwillig alle risico’s.  

3. Ik heb bovenstaande gelezen en begrepen en erken dat dit hetzelfde is als een ontheffing van 
aansprakelijkheid en een ontheffing van mijn wettelijke rechten en ook de bevestiging van de 
aanname van alle risico’s die voortvloeien uit beoefening van mijn activiteiten in deze clinic. 

4. Ik verklaar verder dat de geldigheid van dit document voor aansprakelijkheid, opheffing van 
wettelijke rechten en aanvaarding van het risico voor onbepaalde duur in volle kracht zullen 
blijven zolang als dat ik bezig ben met clinic gerelateerde activiteiten die op enigerlei verband 
houden met de “ontheven partijen”. 

5. Ik verklaar dat ik tenminste 18 jaar oud ben of dat als ouder of voogd ik besluit af te zien van 
alle wettelijke rechten die toekomen aan mij of mijn minderjarige kind als gevolg van een let-
sel dat mijn zoon of dochter kunnen leiden, tijdens de uitoefening van de Survival- en Obstacle 
clinic.  

Naam deelnemer (of ouder / voogd):

Plaats:

Datum:

Handtekening:


