Vrijwaring Volwassen ruiters vanaf het jaar dat zij 19 jaar worden
2018
Bewuste keuze tot verzuimen cap verplichting

De hippische sport is een risicosport. Het rijden op paarden en het deelnemen aan wedstrijden
brengt onvermijdelijke risico’s met zich mee. Het rijden zonder een goedgekeurde veiligheidshelm
( CE/EN 1384) vergroot deze risico’s. Paardrijden zonder veiligheidshelm vergroot de kans op
ernstig blijvend letsel alsmede de dood bij ongevallen.
De Nederlandse Quarter Horse Associatie adviseert alle meerderjarige ruiters op haar wedstrijden
daarom ten zeerste om gebruik te maken van een goedgekeurde veiligheidshelm.
De Nederlandse Quarter Horse Associatie sluit alle aansprakelijkheid uit voor schades welke
volledige of deels zijn veroorzaakt door het rijden zonder een goedgekeurde veiligheidshelm. Het
niet gebruiken van een goedgekeurde veiligheidshelm is volledig het eigen risico van de ruiter.
Ondergetekende verklaart hierbij zich bewust te zijn van de ernstige risico’s die gepaard gaan met
deelname aan deze wedstrijd en het niet gebruik maken van een goedgekeurde veiligheidshelm.
Ondergetekende accepteert de uitsluiting van aansprakelijkheid door de Nederlandse Quarter
Horse Associatie en neemt eventuele schades voor eigen rekening.

Ondergetekende gaat hierbij akkoord met al het bovenstaande.

Plaats
………………………………………..

Datum
…………………………………………

Volledige naam

Handtekening

…………………………………………………………

……………………………………………………………

Aansprakelijkheidsverklaring
Datum:……………………………..

NQHA/AQHA SHOWS 2018

Naam ruiter/deelnemer:…………………………………………….
Naam eigenaar:………………………………………….........................................
Naam paard:…………………………………………………………………………………..

Hierbij verklaart de deelnemer zowel als de eigenaar zich ermee akkoord dat:
Deelname en aanwezigheid bij deze wedstrijd geheel voor eigen risico is.
De Nederlandse Quarter Horse Associatie, noch de betreffende organisatie aanvaardt enige
aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van uw paard(en) en/of eigendommen, noch
voor enig opgelopen letsel c.q. overlijden van een deelnemend en/of aanwezig paard, berijder of
bezoeker tijdens de gehele duur van de wedstrijd/evenement.
Bovendien verklaart de eigenaar c.q. deelnemer dat zijn/haar paard is ingeënt conform regelgeving,
WA verzekerd is en vrij van besmettelijke ziekten.
Tevens verklaart de eigenaar c.q. deelnemer zonder voorbehoud akkoord te gaan met de door de
NQHA en AQHA opgestelde regels.
Het geheel naar waarheid ingevuld en begrepen:

Plaats

Datum

…………………………….

……………………………………..

Handtekening
………………………………….

