
Verzekeringsformulier en disclaimer  

Dit formulier dient voor aanvang van de cursus of reis volledig en correct te zijn ingevuld 
en ondertekend en aan het instructieteam ter plaatse gegeven te worden. Deze informatie 
is voor ons van groot belang om doeltreffend te kunnen handelen. 

VOORNAAM: ______________________ ACHTERNAAM: ______________________________ 

GSM NUMMER: _______________________________ GEB. DATUM: ____________________ 

Neem uw GSM tijdens de vlucht mee (op een bereikbare plaats). In geval van problemen kan dit een heel nuttig 
hulpmiddel zijn. Zorg dat u de GSM nr’s van het instructieteam ter plaatse programmeert in uw telefoon.  

Informatie m.b.t. uw reisverzekering  

MAATSCHAPPIJ: ______________________________ POLISNUMMER: __________________________________ 

24 UUR ALARMNUMMER: _______________________________________________________ 

Kruis dit hokje aan indien je je via PaHo hebt verzekerd (wij hebben dan al je gegevens) 

Waarschuwen bij calamiteiten 

Naam: _____________________________________ Relatie tot die persoon: ________________________________ 

Straat: _____________________________________ Postcode en plaats: ___________________________________  

Telefoon: _____________________________________  

Disclaimer  

Paragliding is een risicosport. AA Paragliding Holland (PaHo) doet er uiteraard alles aan om de sport veilig te beoefenen, 
maar de aard van het paragliding houdt een zeker risico in. U dient er rekening mee te houden dat u verwondingen op 
kunt lopen die leiden tot blijvend letsel of overlijden. Door de instructeurs, hulpinstructeurs, de liermannen en de 
exploitant AA Paragliding Holland, de eigenaar van de grond of enig ander (rechts)persoon, wordt geen enkele 
aansprakelijkheid geaccepteerd voor elke vorm van materiele of immateriele schade of letsel die u als gevolg van de 
beoefening van de paraglidingsport op kunt lopen en dat voortvloeit uit uw deelname aan één van de cursussen, 
evenementen of reizen georganiseerd door PaHo (met uitzondering van schade als gevolg van opzet of zeer grove 
schuld).  

PaHo heeft geen verzekering die schade of letsel van u zelf als cursist en/of deelnemer aan een van onze cursussen, 
evenementen of reizen dekt. Indien u een ongeval overkomt draagt u zelf alle gevolgen daarvan. U dient zelf te 
controleren of uw eigen verzekeringen in overeenstemming zijn met uw eisen op dit gebied.  

Door ondertekening van dit formulier verklaart u bovenstaande volledig te begrijpen, met de inhoud akkoord te gaan en 
niemand aansprakelijk te (laten) stellen voor de door u geleden schade of aan u overkomen letsel. In geval van een 
(juridische) aanspraak is Nederlands recht van toepassing.  

Voordat u deelneemt aan een cursus, evenement of reis van PaHo dient u dit formulier ondertekend aan het 
instructieteam te overhandigen. 

Huurclausule materiaal 

Indien je spullen huurt van PaHo ben jij ervoor verantwoordelijk dat alle spullen weer in goede staat worden ingeleverd. 
Bij verlies worden er kosten in rekening gebracht, bij schade kunnen we eveneens kosten in rekening brengen. Zie onze 
algemene voorwaarden op de website: https://www.paragliding.nl/inschrijven/voorwaarden.php 

IK VERKLAAR HIERBIJ BOVENSTAANDE TE HEBBEN GELEZEN EN BEGREPEN EN ERMEE AKKOORD TE 
GAAN. 

Naam: ___________________________________________ Datum: __________________________  

Handtekening: __________________________________ 


