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ARTIKEL 1: AANSPRAKELIJKHEID EN VEILIGHEID 
1.1. Deelname aan de lessen en activiteiten geschiedt geheel voor eigen risico. De 
HKZV is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer 
mocht lijden als gevolg van de deelname aan de lessen en activiteiten. Tevens is de 
HKZV niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen 
/zaken.  Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook voor ernstige 
schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of 
overlijden als gevolg van deelname aan de lessen en activiteiten, tenzij deze schade het 
directe gevolg is van aan de HKZV toe te rekenen opzet of grove schuld. 
1.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van 
de HKZV voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de 
verplichting van de HKZV tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het 
bedrag dat de verzekeraar van de HKZV ter zake van die schade uitkeert. 
1.3. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of 
nabestaande mochten lijden ten gevolge van het overlijden, letsel of ziekte veroorzaakt 
door zijn deelname aan de lessen en activiteiten. 
1.4. Deelnemer en ouder(s) vrijwaren de HKZV van aansprakelijkheid voor schade die 
een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan 
de lessen en activiteiten, tenzij deze schade het direct gevolg is van aan de HKZV toe te 
rekenen opzet of grove schuld. 
1.5. Deelnemer en ouder(s) vrijwaren de HKZV voor aansprakelijkheid voor schade die 
derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen 
of nalaten met betrekking tot (deelname aan) de lessen en activiteiten. De deelnemer 
dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde 
schade. 
1.6. Voor deelname aan de lessen en activiteiten is een goede gezondheid in zowel 
psychische als fysieke zin vereist. Ook moet de deelnemer voldoende zwemvaardig zijn 
voor een activiteit op zee, tenminste diploma B. Ouder(s) verklaren dat deelnemer aan 
deze eisen voldoet. 
1.7. Deelnemer respecteert overige deelnemers, medewerkers van de organisatie, 
vrijwilligers en anderen. De deelnemer heeft respect voor natuur en milieu en deponeert 
afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Deelnemer en ouder(s) zijn bekend met alle 
risico’s die deelname met zich meebrengt.  
1.8 Deelnemer voert de instructies van de instructeur(s) zo goed mogelijk uit, waardoor 
er veilig lesgegeven kan worden. De deelnemer let op zijn eigen veiligheid en de 
veiligheid van overige deelnemers. 
1.9. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels 
uitgesloten worden van de lessen en activiteiten. 

 
ARTIKEL 2: PORTRETRECHT 
Het is mogelijk dat er van de deelnemer op, rond of tijdens de lessen en activiteiten 
foto's, geluidsopnamen of videobeelden worden gemaakt. De HKZV kan deze openbaar 



maken en verveelvoudigen ter promotie van de lessen en activiteiten. De 
geportretteerde of diens vertegenwoordiger kan alleen publicatie van de foto verbieden 
als hij daar een redelijk belang bij heeft. Onder redelijk belang valt bijvoorbeeld 
privacyoverwegingen, het belang om niet publiekelijk belachelijk te worden gemaakt en 
een financieel belang. Indien u na publicatie bezwaar heeft tegen openbaarmaking van 
uw foto of geluids- of beeldfragment, of van de persoon wiens belangen u behartigt, 
neem dan contact op met de secretaris van de HKZV (secretaris at hkzv punt nl), 
voorzien van uw motivatie van uw redelijk belang. 
 
ARTIKEL 3: PERSOONSGEGEVENS 
Na inschrijving voor de lessen en activiteiten worden persoonsgegevens verwerkt door 
de HKZV. Deze gegevens worden alleen bewaard voor registratie van deelname en de 
financiële afhandeling. Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel 
noodzakelijk is. 

 


