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Deelname aan Holland4ALS 2019 geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en
risico van ieder van de individuele teamleden.
De organisatie en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade, in welke
vorm dan ook, die door deelnemers mocht worden geleden bij deelname aan het
evenement.
De individuele deelnemers en begeleiders dienen voldoende fit te zijn om aan
Holland4ALS 2019 te kunnen deelnemen. Materiaal dat wordt gebruikt dient
daarvoor geschikt te zijn.
De deelnemers dienen zich te houden aan de reglementen van Holland4ALS.
De deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de Holland4ALSorganisatie voor en tijdens Holland4ALS 2019.
De individuele deelnemers gaan door ondertekening van dit inschrijfformulier door
de teamcaptain(s) akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto,
film, video e.d., zonder hiervoor vergoeding te claimen.
De deelnemers dienen zich te houden aan de reguliere (verkeers)regels en
wetgeving. Het parcours voert zich over de openbare wegen waar alle bestaande
(verkeer)regels gerespecteerd dienen te worden.
De teamcaptain(s) is/zijn verplicht namens het team uiterlijk 1 juli 2019 een
ondertekende donatieverklaring af te geven aan Stichting ZOALSJAN m.b.t. het
totaal door het team gedoneerde bedrag.
Als team ga je een commitment aan van €10.000 aan sponsorgelden voor
Stichting ZOALSJAN, vervalt de inschrijving van het team, restitutie van het
opgehaalde bedrag vindt niet plaats.
De team captain(s) dient/ dienen kennis te nemen van het Holland4ALS 2019
reglement, inclusief de medische procedure. Door ondertekening van dit
inschrijfformulier verklaart/verklaren de team captain(s) overeenkomstig dit
reglement en de medische procedure te zullen handelen.

De team captain(s) verklaart/ verklaren door ondertekening van dit inschrijfformulier
dat hij/zij de overige teamleden vertegenwoordigt/vertegenwoordigen en dat hij/zij de
individuele teamleden volledig en tijdig voor 30 mei 2019 in kennis zal/zullen stellen
van alle relevante informatie, de inhoud van het Holland4ALS reglement en alle
overige toepasselijke voorwaarden, waaronder de hierboven weergegeven
voorwaarden.

Alle toepasselijke voorwaarden en reglementen zullen geacht worden door de
individuele teamleden te zijn aanvaard, als gevolg van ondertekening van dit
inschrijfformulier door de team captain(s).
Team captain 1:

Team captain 2:

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Datum:

Datum:

