
 

 
 
VRIJWARINGVERKLARING 
 
Met het deelnemen aan de activiteiten van de Stichting SingelSwim Utrecht aanvaard ik als 
deelnemer de volgende voorwaarden: 
 
1. Het parcours van de SingelSwim Utrecht is zorgvuldig gekozen en met de grootst 

mogelijke zorg schoongemaakt, fietsen verwijdert, uitgebaggerd en gemarkeerd. Niettemin 
kan het voorkomen dat u zich stoot of schaaft aan de kade of objecten langs of in het 
water waardoor u mogelijk letsel ondervindt.   

 
2. Deelname aan de SingelSwim Utrecht kan mogelijk leiden tot een infectieziekte. 

Deelname geschiedt echter geheel voor eigen risico en deelname. Stichting SingelSwim 
Utrecht, haar medewerkers, alsmede door haar ingeschakelde andere personen en/of 
organisaties zijn derhalve niet aansprakelijk voor door de deelnemer opgelopen schade of 
enig letsel. 

 
3. Stichting SingelSwim Utrecht acht zich vrij om op enig moment een deelnemer niet toe te 

laten tot de tussen de deelnemer en Stichting SingelSwim Utrecht overeengekomen 
activiteiten, indien: 

 
a. De organisatie van de Stichting SingelSwim Utrecht van mening is dat een –

lichamelijke- beperking van (een) deelnemer(s) een gevaar voor de betreffende 
en/of de overige deelnemer(s) zou kunnen opleveren. 

 
b. De deelnemer(s) zich niet houd(t)(en) aan de aanwijzingen van de organisatie van 

de Stichting SingelSwim Utrecht in het kader van een goede en verantwoorde 
organisatie van het event, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, moet 
worden begrepen het: 

 
i. Dragen van de door de organisatie verstrekte SingelSwim Utrecht badmuts 

en tijdsregistratie  tijdens de zwemtocht; 
ii.  Dragen van een shorty of wetsuit is verplicht voor alle deelnemers aan de 

SingelSwim Utrecht; 
iii. Overtreden van het verbod om buiten de tijden van de zwemtocht in het 

parcours te zwemmen (12:00 – 15:30); 
iv. Niet volgen van de aanwijzingen van de organisatie van de Stichting 

SingelSwim Utrecht voor de start voor wat betreft een goede doorstroming 
van de diverse deelnemers; 

 
Ik, de deelnemer, verklaar het bovenstaande te hebben doorgelezen, ben mij bewust van 
hetgeen hierin is bepaald en ben mij bewust van de risico’s die deelname aan de SingelSwim 
Utrecht met zich mee zou kunnen brengen. Ik ben op de hoogte dat de Stichting SingelSwim 
Utrecht adviseert om ingeënt te zijn tegen tetanus. Ik verklaar hierbij 16 jaar of ouder, niet 
zwanger en fit genoeg te zijn om aan de SingelSwim Utrecht deel te nemen.  
 
Aldus ondertekend, te Utrecht, 
 

18 juni 2017. 
 
Naam deelnemer: 
 
Handtekening deelnemer: 


