
 
 
 
 
 

Het gebruik van de Freerunning hal Ground Movement Academy (hierna te noemen GM Academy) 
kan blessures en/of andere risico’s met zich meebrengen die niet kunnen worden uitgesloten zonder 
afbreuk te doen aan freerunning. 
  

Door het tekenen van deze verklaring:  
- erken ik uitdrukkelijk GM Academy op vrijwillige basis en op eigen risico te betreden.  
- erken ik uitdrukkelijk vrijwillig deel te nemen aan de gefaciliteerde activiteiten en gebruik te maken  
  van de attributen van GM Academy, ondanks de risico’s die deze sport met zich mee brengt.  
- vrijwaar ik GM Academy en/of de door haar ingeschakelde derden uitdrukkelijk voor elke schade die  
  ik door mijn deelname aan de activiteiten van GM Academy of van de door haar ingeschakelde   
  derden kan lijden, daaronder mede begrepen de schade die derden daardoor kunnen lijden.  
- erken ik dat GM Academy niet aansprakelijk is voor vermissing, verduistering of diefstal van of  
  schade aan (direct of  indirect) goederen van de leden en/of derden. 
 
Door ondertekening verklaar ik tevens bekend te zijn met de algemene voorwaarden, de 
privacyverklaring en de huisregels met veiligheidsvoorschriften van GM Academy, zoals kenbaar 
gemaakt op de website van GM Academy en in het gebouw van GM Academy en dat ik de 
aanwijzingen en instructies die worden gegeven door medewerkers van GM Academy en/of andere 
door GM Academy ingeschakelde derde(n) zal opvolgen. Bovendien weet ik dat GM Academy te allen 
tijde gerechtigd is, om een ieder die zich niet aan deze regels, aanwijzingen en instructies houdt, de 
toegang tot de les/het gebouw te ontzeggen. 
 

 
Naam deelnemer     : ………………………............................ 
 
Geboortedatum                                                              :  ............................................................ 
 
Datum       : ………………………............................ 
 
Handtekening                                                                 : ………………………............................ 

 
INDIEN JONGER DAN 18 JAAR, naam en handtekening ouder, wettelijk vertegenwoordiger, 
voogd (verplicht)  

 
Naam       : …………………………………………… 

 
Datum       : …………………………………………… 
 

 

Handtekening                 : …………………………………………  

Zonder ingevulde en ondertekende Waiver verklaring, is betreden van de GM 
Academy Freerunninghal NIET mogelijk. 

 Ben je jonger dan 18, dan MOET  de Waiver worden ondertekend door een ouder 
of wettelijke vertegenwoordiger!!!. 

 

Tijdens Lessen, Open Gym Sessie of bij eventuele wedstrijden is het mogelijk dat er door Ground Movement 
Academy en/of anderen (ouders, fotografen en overige), foto’s en/of video’s worden gemaakt. Deze foto’s 
en/of video’s kunnen worden gebruikt voor commerciële- en/of trainingsdoeleinden. Door deelname aan de 
Lessen, Open Gym Sessies of wedstrijden ga je als lid en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) akkoord met 

het maken van de foto’s en/of video’s, zonder enig recht op vergoeding. 
 

Ga je niet akkoord met het plaatsen van foto’s en/of video’s, dan dit schriftelijk aangeven. 

Waiver verklaring Ground Movement Academy 


