
 
VRIJWARINGSVERKLARING 
 
Ik verklaar hierbij dat ik kennis heb genomen van de regels die gesteld zijn aan deelname 
aan het NK Aerial & Pole 2023 en hiermee akkoord ga. De regels zijn vermeld in de 
documenten van de IPSF, waaronder de Code of Points en Code of Ethics. Ik verklaar dat 
ik mij bewust ben dat afwijken van de voorschriften en het negeren van aanwijzingen van 
medewerkers van de organisatie geheel voor mijn eigen risico is. 

Ik verklaar dat ik mij bewust ben dat alle kosten die ik als atleet maak in relatie tot mijn 
deelname mijn verantwoordelijkheid zijn en niet die van de organisator. 

Ik zie af van alle beeldrechten over opnames die gemaakt worden van mijn deelname en 
ga ermee akkoord dat opnames kunnen worden gebruikt door DAPF of de IPSF. Ik ga 
ermee akkoord dat video’s van mijn deelname gepubliceerd kunnen worden, tenzij ik 
hierop bij inschrijving bezwaar heb gemaakt, eventueel van tijdelijke aard tot na het WK. Ik 
ga ermee akkoord dat ik geïnterviewd, gefilmd en / of gefotografeerd kan worden door 
media goedgekeurd door de organisator. Atleten ontvangen geen vergoeding voor foto's 
en video's die tijdens het evenement zijn gemaakt. 

Ik verklaar dat het mij bekend is dat aan de sport risico’s zijn verbonden. Ik besef dat het 
deelnemen aan het NK Aerial & Pole om een goede gezondheid, conditie en aerial/
paalsport-vaardigheid vragen. Ik verklaar over deze goede fysieke gezondheid te 
beschikken en voldoende vaardig te zijn om dit evenement goed te kunnen volbrengen. Ik 
verklaar dat ik tijdens deelname niet onder invloed ben van enige stof, behoudens een 
eventueel door een arts voorgeschreven medicatie. 

Door middel van deelname aan dit evenement zie ik af van de mogelijkheid om Dutch 
Aerial & Pole Federation en de organiserende partners, anders dan op grond van het 
Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk te kunnen stellen voor letsel- en/of schade opgelopen 
door deelname aan dit evenement. Ik draag zelf zorg voor persoonlijke WA verzekeringen. 

Ik begrijp dat deze verklaring bindend is voor het evenement NK Aerial & Pole 2023 dat 
georganiseerd wordt door Dutch Aerial & Pole Federation. Bij minderjarigheid geldt dat de 
wettelijk vertegenwoordiger met deze vrijwaringsverklaring akkoord gaat. 
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