OVEREENKOMST TOUWENPARCOURS
HEIBRAND WESTMALLE
Als je't mij vraagt:

CHIRO

Datum: ….......................................
Plaats: …........................................

Dit is een overeenkomst tussen enerzijds:
Beheerder touwenparcours: Chirojeugd Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.
Ondernemingsnr: 0415651928
(vertegenwoordigd door)........................................................................................., (functie)

…........................................................

En anderzijds gebruiker touwenparcours:
(naam&adres organisatie)…............................................................................................................................................................

Ondernemingsnr: …................................................................................
(vertegenwoordigd door)........................................................................................., (functie)

…........................................................

Verzekering & meldingsplicht
De beheerder verklaart het parcours jaarlijks te laten keuren door een onafhankelijk keuringsorgaan en de nodige
maatregelen te nemen voor het onderhoud van het parcours. De beheerder verklaart een burgerlijk
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor gebreken aan het parcours.
De gebruiker verklaart mee toe te zien op de staat van het parcours en de nodige materialen, alsook elk gebrek hieraan
te melden aan de beheerder via touwenparcours@daa.chiro.be. De gebruiker verklaart een ongevalsverzekering en
burgerlijk aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor hun begeleiding alsook een ongevalsverzekering voor hun
deelnemers.
Bij het gebruik van het parcours treedt Chirojeugd Vlaanderen op als verhuurder van het parcours. De organisatie
hierboven gedefinieerd als gebruiker treedt op als 'organisator' in de zin van het koninklijk besluit van 25 april 2004
houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen.

Reservering & prijsbeleid
Reservering van het parcours gebeurt via touwenparcours@daa.chiro.be. De prijzen voor het parcours worden jaarlijks
vastgelegd. Wijzigingen worden via e-mail doorgegeven aan de hierbovenvermelde gebruiker van het parcours.

Procedures & begeleiding
De gebruiker van het touwenparcours verklaart de procedures van het touwenparcours na te leven, alsook er op toe te
zien dat hun begeleiders deze naleven. De procedures worden voor het uitreiken van de parcourskaarten, voor akkoord,
ondertekend door deze begeleiders. Wijzigingen in de procedures van het touwenparcours worden via e-mail
medegedeeld aan de gebruikers van het parcours alsook aan de begeleiders met een geldige parcourskaart. Deze
worden automatisch voor akkoord beschouwd of leiden in alle andere gevallen tot het vervallen van de toegang tot het
gebruik van het touwenparcours.
Voor akkoord,

Voor akkoord,

De beheerder

De gebruiker:

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Chirojeugd-Vlaanderen vzw
Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen
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