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Lees dit document a.u.b. zorgvuldig - Deelname aan een zeilreis met BlueWater 

Sailing vereist het accepteren van de aansprakelijkheidsverklaring.  

  

1. Ik erken het besmettelijke karakter van het Coronavirus en ik erken dat de Europese 

CDC en andere volksgezondheid autoriteiten nog steeds aanbevelen om afstand te 

houden.  

2. Ik erken dat BlueWater Sailing preventieve maatregelen heeft genomen om de 

verspreiding van het coronavirus te verminderen.  

3. Ik erken ook dat BlueWater Sailing niet kan garanderen dat ik niet besmet zal raken 

met het coronavirus. Ik begrijp dat het risico om blootgesteld te worden aan en/of 

besmet te raken met het coronavirus het gevolg kan zijn van de handelingen, 

weglatingen of nalatigheid van mijzelf en anderen, inclusief maar niet beperkt tot 

bemanningsleden en andere klanten en hun families.  

4. Ik neem vrijwillig deel aan een reis met BlueWater Sailing en erken dat ik mijn risico 

op blootstelling aan het coronavirus vergroot door te reizen. Ik erken dat ik alle 

vastgelegde procedures moet naleven om de verspreiding van het virus te 

verminderen gedurende de reis met BlueWater Sailing.  

 

Ik bevestig dat:  

● Ik ervaar geen symptomen van het coronavirus, zoals hoesten, kortademigheid of 
ademhalingsproblemen, koorts, koude rillingen, spierpijn, hoofdpijn, keelpijn of 
verlies van reuk- en/of smaakvermogen.  

● Ik ben niet blootgesteld aan iemand met een vermoedelijke en/of bevestigde 
besmetting met het Coronavirus  

● Ik ben niet gediagnosticeerd met het coronavirus en nog niet door de lokale 
gezondheidsautoriteiten goedgekeurd als niet besmettelijk.  
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● Ik volg zoveel mogelijk alle door de CDC aanbevolen richtlijnen, beperk mijn 
blootstelling aan het coronavirus en zal alle gezondheids en veiligheidsmaatregelen 
van BlueWater Sailing volgen voor de duur van de reis.  

Ik ga hierbij ermee akkoord om BlueWater Sailing vrij de houden van, en af te zien van 

claims, eisen, schade, kosten, uitgaven en compensatie voor schade of verlies aan mijzelf 

en/of eigendommen dat kan worden veroorzaakt door een handeling of nalaten van het 

bedrijf, of dat op een andere manier kan ontstaan in verband met de diensten ontvangen 

van BlueWater Sailing. Ik begrijp dat deze verklaring BlueWater Sailing vrij maakt van elke 

aansprakelijkheid of claim die ik, mijn erfgenamen of persoonlijke vertegenwoordigers 

kunnen hebben tegen het bedrijf met betrekking tot lichamelijk letsel, ziekte, overlijden, 

medische behandelingen of materiële schade die kan voortvloeien uit, of in verband met 

alle diensten ontvangen van BlueWater Sailing. Deze verklaring van aansprakelijkheid en 

vrijstelling strekt zich uit tot alle bemanningsleden en medewerkers van BlueWater Sailing.  

 

Deze verklaring is vertaald vanuit het engels. In het geval van tegenstrijdigheden is de 

Engelse versie van toepassing en bindend voor de partijen.  

 


