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Verklaring deelnemers en bezoekers 
 
 
Voor uw eigen veiligheid: Aanwijzingen en opdrachten van medewerkers van Action Pilots Paragliding 
(APP) dienen strikt en te allen tijde te worden opgevolgd. 
 
Deelnemer aan activiteiten: Deelname aan door APP georganiseerde activiteiten, zoals het als 
passagier meevliegen aan een tandem schermvliegtoestel en/of het als zelfstandig piloot gebruik 
maken van de velden, hulpmiddelen en diensten van APP, geschiedt geheel op eigen risico van 
ondergetekende. 
Schermvliegen is een risicosport. APP streeft naar het creëren van een veilige omgeving en een 
goede uitvoering bij het beoefenen van schermvliegen. De aard van het schermvliegen houdt echter 
een zeker risico in en daarom kan deelname aan schermvlieg activiteiten leiden tot verwondingen, 
blijvend letsel of overlijden. 
Fouten van ondergetekende, piloten, medewerkers, teamleden en andere betrokkenen, maar ook 
materiaal falen, terreingesteldheid en weersomstandigheden, kunnen leiden tot een ongeval. De 
ondergetekende accepteert deze risico’s en de gevolgen van een mogelijk ongeval. 
 
Tandempiloten van APP: de tandempiloot is houder van het KNVvL brevet 3 (hoogste brevet) met 
tandem aantekening en heeft ruime ervaring met schermvliegen met passagiers. 
Liermannen/vrouwen van APP: de lierman/operator is houder van tenminste het KNVvL brevet 2 met 
lierman aantekening en heeft ruime ervaring met het bedienen van de lier en met schermvliegen. 
Overige teamleden van APP: de overige medewerkers en teamleden zijn veelal KNVvL opgeleide en 
gebrevetteerde piloten met ruime schermvliegervaring. 
Ondanks deze kwaliteitswaarborgen met betrekking tot relevante vaardigheden, opleiding en ervaring 
van betrokkenen, zijn aan het maken van een schermvlieg tandemvlucht risico’s verbonden voor zowel 
de passagier als de piloot.  
 
Bezoekers en/of toeschouwers: De u begeleidende bezoekers betreden het privéterrein waarop de 
activiteiten worden uitgevoerd op eigen risico. Het terrein wordt gebruikt voor het starten en landen 
van schermvliegtoestellen. Deze kunnen een gevaar vormen voor omstanders. Over het terrein loopt 
een dunne en slecht zichtbare kabel die met grote kracht wordt voortgetrokken en zich zowel in 
horizontale als in verticale richting snel kan verplaatsen. Deze kabel kan een gevaar vormen; het 
betreden van het terrein kan derhalve gevaarlijk zijn. Dit gevaar is ook bij het betreden (ingang) van 
het terrein duidelijk kenbaar gemaakt door middel van een schriftelijke waarschuwing op een bord. 
 
Verzekering (eigen letsel en eigen schade van deelnemer): Deelnemer dient zelf te controleren of de 
eigen verzekeringen bij een ongeval tijdens schermvlieg activiteiten (voldoende) dekking bieden en in 
overeenstemming zijn met de eigen eisen op dit gebied. 
 
Aansprakelijkheid: Door de (tandem)piloten, liermannen, teamleden en medewerkers van Action Pilots 
Paragliding en de eigenaar van de grond, wordt geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd voor 
elke vorm van directe of indirecte, materiële of immateriële schade of letsel die de deelnemer 
overkomt als gevolg van een ongeval of incident, voorafgaand, tijdens of na afloop van de schermvlieg 
activiteiten en aan deze activiteiten gerelateerde handelingen (met uitzondering van schade als gevolg 
van opzet of bewuste roekeloosheid van aan APP verbonden personen). 
 
Door ondertekening van dit formulier aan ommezijde verklaart u bovenstaande volledig te begrijpen en 
met de inhoud akkoord te gaan. In geval van een (juridische) aanspraak is Nederlands recht van 
toepassing. 
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