
Westvlietweg 72 X                        KvK Haaglanden 27251433 
2495AA Den Haag                     Bank NL17ABNA0629525986 
Phone +31 6 2453 2026                 e-mail info@skygliders.nl 

   web  www.skygliders.nl 
 
 

Tijdens de start en de landing van een (tandem) paragliding vlucht is het verstandig bergschoenen 
of stevige schoenen te dragen die extra steun bieden aan met name uw enkels. 
Een enkele keer komt het voor dat u tijdens de start of de landing in het gras valt, daarom is het 
raadzaam beschermende kleding te dragen die vies mag worden en tegen een stootje kan (lange 
broek, shirt met mouwen). 
Indien u foto’s wilt maken dient het fototoestel door middel van een touwtje aan u zelf of aan uw 
harnas te zijn gezekerd. Tijdens het starten en landen dient het toestel in een broek of jaszak, of 
onder uw kleding, te zijn weggeborgen. 
Zorg er ook voor dat u geen losse voorwerpen (sleutels, zakmes, portemonnee, telefoon) kunt 
verliezen. Deze vormen een gevaar voor de mensen op de grond – en als deze tijdens de vlucht 
vallen vindt u ze nooit meer terug.  
Verwijder scherpe, kwetsbare, of grote voorwerpen van of uit uw kleding. Indien u valt kunt u zich 
hier dan ook niet aan bezeren. 

PARAGLIDING IS EEN RISICOSPORT 

Bij SkyGliders vliegt u met een ervaren tandem-piloot die in het bezit is van een geldig KNVvL 
tandemvliegen brevet. Desondanks zijn er aan het maken van een paragliding vlucht risico’s 
verbonden. Uw kleding of andere spullen kunnen beschadigen, u kunt (ernstig) gewond raken of 
overlijden. Noch de piloot, noch enig ander (rechts)persoon, organisatie of bedrijf (zoals o.a. het 
lierbedrijf (school), de eigenaar van de grond, de KNVvL, etc.) accepteert enige aansprakelijkheid 
voor deze en/of andere risico’s. 
 
SkyGliders heeft een aansprakelijkheidsverzekering die schade aan derden dekt, maar de 
passagier en de piloot zijn uitgesloten van dekking onder deze verzekering voor schade 
of letsel dat henzelf overkomt. 
 
Door ondertekening van dit formulier verklaart u bovenstaande te begrijpen en met de inhoud 
akkoord te gaan en niemand aansprakelijk te (laten) stellen voor door u geleden schade of aan u 
overkomen letsel. In geval van een (juridische) aanspraak is Nederlands recht van toepassing. 

 FOTO’S en VIDEO’S 

Tijdens onze activiteiten wordt er veel gefotografeerd en gefilmd: door onze gasten, door 
omstanders en door ons team. Deze foto’s worden vaak gedeeld op social media en gepubliceerd 
op onze en andere websites. Door deel te nemen aan onze activiteiten verklaart u dat u en de 
mensen die u vergezellen hiermee akkoord gaan. 

Datum:  ___ / ____ / ______ Naam*:    ___________________________________ 

 

Plaats: _________________________ Handtekening*:   _____________________________ 

 

Naam:  _________________________ Handtekening:   ______________________________ 
*Indien minderjarig, dan ook de naam en handtekening ouder/voogd/begeleider. 


