
Risico aanvaarding en huisreglement 

 Arenal Mechelen 

Indien u wenst deel te nemen aan het trampolinespringen bij Arenal 
Mechelen, dient u het formulier “risico aanvaarding en huisreglement” te 

ondertekenen. Lees dit document aandachtig door en teken onderaan voor 
kennisname en aanvaarding af. 

 

RISICO'S  

Met het onderschrijven van dit document hebben deelnemers uitdrukkelijk 
begrepen, en aanvaarden zij dat:  

• Trampolinespringen risico's kan hebben voor uw gezondheid, en dat 
deze kunnen leiden tot lichamelijke letsels en/of schade aan 
goederen; 

• Trampolinespringen dusdanige risico's met zich kan meebrengen dat 
deelnemers over voldoende verstandelijke capaciteiten dienen te 
beschikken om deze risico's ten allen tijde correct te kunnen 
inschatten;  

• Trampolinespringen een fysiek inspannende activiteit is, die enkel 
geschikt is voor personen die beschikken over een goede fysieke 
gezondheid en voldoende motorische capaciteiten.  

HUISREGLEMENT  

Om risico's tot een minimum te herleiden doet Arenal Mechelen beroep op 
een huisreglement. Met het onderschrijven van dit document hebben 
deelnemers dit reglement uitdrukkelijk begrepen en volgen zij volgende 
instructies strikt op:  

• Het correct naleven van de veiligheidsinstructies, die mij door middel 
van het bekijken van een veiligheidsvideo gedemonstreerd worden 
voor aanvang van de activiteiten; 

• Het correct naleven van de veiligheidsinstructies dmv. af�chage 
aangebracht in het trampolinepark;  



• Het correct naleven van de instructies die mij gegeven worden door 
het personeel van Arenal Mechelen, zowel vooraf als tijdens het 
springen; 

• Het verplicht gebruik maken van de veiligheidskousen bij het betreden 
van het trampolinepark.  

AANSPRAKELIJKHEID ARENAL  

In het geval van een ongeluk, verlies of diefstal is Arenal Mechelen enkel 
aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een bewezen eigen fout, 
of nalatigheid in hoofde van Arenal Mechelen.  

DEELNEMER  

Om dit document rechtsgeldig te kunnen tekenen dient u in een van 
volgende toestanden te verkeren:  

• Ik ben 18 jaar of ouder en ben handelingsbekwaam; 
• Ik ben 18 jaar of ouder, heb niet het ouderlijk gezag over de 

minderjarige deelnemer(s) (jonger dan 18 jaar), maar beschik over de 
toestemming van diens ouder(s)/voogd(en) om dit document in hun 
naam te ondertekenen; 

• Ik heb het ouderlijk gezag over de minderjarige deelnemer(s) (jonger 
dan 18 jaar).  

Indien u in een van de laatste 2 gevallen verkeert, verklaart u met het 
ondertekenen van dit document tevens dat u ervoor zorgt dat de 
minderjarige deelnemer(s) de risico's en het huisreglement begrijpen en 
zullen opvolgen zoals aangegeven.  

..................................................... 

(Naam kind)  

…………………………………………. 

(Naam ouder / voogd)  

Datum ……………………… 

Handtekening .........................................................  


