
Verklaring van Vrijwaring Aansprakelijkheid 
Reisdata:_____________________________ 

*************************************************************************************** 

Dit document wijzigt en beperkt uw aanspraak 

Achternaam:___________________________________________________________ (gehuwden ook de eigen naam vermelden) 

Voorna(a)m(en): _______________________________________________Roepnaam:__________________________________ 

Geboortedatum:___________________________________________________________________________________________ 

 

VERKLARING 

Ik heb erin toegestemd om aan deze door Light4Nations georganiseerde reis deel te nemen. Bij dezen vrijwaar ik Light4Nations 

van elke aansprakelijkheid voor mijn overlijden, persoonlijke verwondingen, emotioneel leed, economisch verlies of schade aan 

mijn eigendommen op welke manier of op welk moment ook tijdens deze reis. Dit is uitgezonderd een verwonding, verlies of 

schade welke het directe gevolg is van nalatigheid van Light4Nations. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, elke reis die ik maak 

naar ontmoetingen, of iedere andere voorbereiding op de reis, evenals de daadwerkelijke reis binnen een land of landen. 

 Daarom begrijp ik dat ik een adequate reisverzekering afsluiten moet, voor het geval ik mocht komen te overlijden, 
persoonlijke verwondingen oploop, te maken krijg met emotioneel leed of economisch verlies of schade lijd aan mijn 
eigendommen tijdens de reis; 

 Ik stem ermee in om alle regels, richtlijnen, gedragslijnen, bepalingen en aanbevelingen die door Light4Nations worden 
gedaan op te volgen en alle eventuele kosten en/of verliezen te dekken die worden veroorzaakt door mijn fout(en) om 
elke van deze bovenstaande regels waarvan Light4Nations mij bewust heeft gemaakt op te volgen. Dit geldt zowel 
verbaal als op schrift;  

 Ik begrijp en erken dat elk land zijn eigen wetten en gewoontes heeft voor goed gedrag. Hieronder vallen o.a. kleding, 
manieren, moraal, politiek en gedrag. Ik begrijp dat gedrag, dat deze wetten en/of gewoontes schendt, de relaties van 
Light4Nations met deze landen en de instanties die daarbij horen kan beschadigen, evenals mijn eigen gezondheid en 
veiligheid. Ik word geïnformeerd over alle wetten en standaarden voor elk land waar ik naar toe of door reis en ik houd 
mij hieraan;  

 Ik neem volledige verantwoordelijkheid voor het effect van de distributie van lectuur die mij door Light4Nations 
meegegeven is; 

 Uit respect en uit belang van de groep zal ik mezelf onder de leiding van de teamleider plaatsen;  
 Mijn handtekening geeft aan dat ik deze overeenkomst gelezen en begrepen heb en dat ik het eens ben met alles wat 

er in staat vermeld. 
 

Datum:________________________________Plaats:_____________________________________________________________ 

 

 

Handtekening:________________________________________________(bij minderjarigen ondertekening door gezaghouder(s)) 

 
 

U kunt dit document inscannen en mailen naar exploreisrael@light4nations.nl of opsturen naar: 
Stichting ‘Light4Nations’ Kiryat Onoplein 85A 9203 KS  Drachten 

mailto:exploreisrael@light4nations.nl

