Veursestraatweg 98
2265CG Leidschendam
postbus 260
2260AG Leidschendam
phone 31 6 2453.2026

KvK Haaglanden 27251433
Bank ABN 62.95.25.986
e-mail info@skygliders.nl
www.skygliders.nl
fax 31 84 747.0561

inschrijf formulier
De gegevens die je op dit formulier aan ons verstrekt hebben betrekking op alle activiteiten die geheel of
gedeeltelijk door SkyGliders (SkyGliders Paragliding) worden verzorgd, georganiseerd, ondersteund, of waar
SkyGliders op andere wijze bij betrokken is.
Deze gegevens worden bewaard in de administratie van SkyGliders en worden niet zonder je toestemming aan
derden ter beschikking gesteld, met uitzondering van die situaties waar de inhoud van dit formulier dient ter
toelichting of ondersteuning van juridische of financiële claims van of tegen SkyGliders Paragliding.
voornaam:

________________________________

telefoon:

_____________________________

voorvoegsels

________________________________

mobiel:

_____________________________

achternaam:

________________________________

e-mail:

_____________________________

adres:

________________________________

op mailing lijst: O Ja O Nee

postcode/stad:

________________________________

gewicht:

_____________________________

geboortedatum:

________________________________

lengte:

_____________________________

eigen uitrusting

O Ja, nl. merk______________________ type _____________________ maat: _______

lidmaatschap KNVvL

O _______________ (lidmaatschap nummer)

lid worden van SkyGliders O
O
O
huidige brevet(ten)
O
O
O
O

ja (per jaar € 100,=)
Indien deelname aan brevet-1 opleiding dan gaat het
ja (per maand € 8,50 )
betaald lidmaatschap pas in na de gratis 3 of 6 maanden
nog niet
lidmaatschap periode (met mogelijkheid om te annuleren)
geen brevet – ervaring (bij welke school) ____________________________________
1-lier/berg
O 2-lier
O 2-berg
O 3-lier
O 3 berg
hulp instructeur lier O hulp instructeur berg
O lierman
O tandempiloot
instructeur lier
O instructeur berg

medische bijzonderheden: ________________________________________________________________________
waarschuwen bij ongeval: _______________________________________telefoon: _________________________
De voor deelname aan activiteiten van SkyGliders (lieren, soaren, gebruik en/of aanschaf materiaal) verschuldigde
gelden dienen uiterlijk aan het einde van de dag contant te worden afgerekend. De mogelijkheid bestaat echter
ook om éénmaal per week de dan nog openstaande bedragen door middel van automatisch incasso te laten
afschrijven. Je kunt deze machtiging natuurlijk altijd weer intrekken; een briefje of mailtje daartoe is voldoende.
O Ik machtig SkyGliders om elke week de door mij op dat moment verschuldigde bedragen te incasseren van
rekening nummer______________ ten name van_________________________ plaats______________________
PARAGLIDING is een risicosport en bepaalde verzekeringen zijn noodzakelijk en/of wenselijk. Je lidmaatschap van de KNVvL omvat een
supplementaire verzekering aansprakelijkheid. Indien je geen lid (meer) bent van de KNVvL en je veroorzaakt tijdens deelname aan een
SkyGliders activiteit schade aan derden als gevolg van het vliegen of oefenen met een parapente dan is er dekking onder onze verzekering: een
eigen risico voor de schade-veroorzakende (aspirant) piloot van € 250,= is dan van toepassing. Dit eigen risico is niet van toepassing voor
piloten die schade veroorzaken tijdens het volgen van een opleiding voor het behalen van brevet 1 (lier of berg). SkyGliders, medewerkers van
SkyGliders, en/of hun verzekeraars accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor zelfstandige activiteiten van een piloot, ongeacht of voor die
activiteit eigen of SkyGliders’ materialen worden gebruikt.
SkyGliders streeft naar het creëren van een veilige omgeving en goede begeleiding ten behoeve van het beoefenen van de paragliding sport.
Toch kan het beoefenen van paragliding leiden tot zeer ernstig persoonlijk letsel. Fouten van de piloot, al dan niet in opleiding, fouten van
medewerkers, weersomstandigheden, falen van materiaal en andere oorzaken kunnen leiden tot een ongeval. De (aspirant) piloot begrijpt en
accepteert dat deze risico’s bij de beoefening van het paragliding (schermvliegen) genomen worden en accepteert zelf de gevolgen van een
ongeval. De (aspirant) piloot verklaart dat noch hij/zij, noch iemand namens haar/hem, noch welke andere (rechts)persoon ook, SkyGliders
Paragliding of een van zijn medewerkers aansprakelijk zal stellen voor enig ongeval of schade als gevolg van het beoefenen van de paragliding
sport. SkyGliders en alle aan SkyGliders verbonden personen accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enig hier genoemde of
geïmpliceerde schade of ongeval.

datum:

handtekening

plaats

indien minderjarig handtekening ouder of voogd:
HIERONDER ALLEEN IN TE VULLEN DOOR SKYGLIDERS INSTRUCTIE TEAM

Opleiding: ________ Verschuldigd: € ______

Afrekenen: O contant O incasso O overboeking

Voldaan: ____

