Aanvraagformulier seizoenkaart Cableway 2019
Voornaam: _______________________________________________
Achternaam: ______________________________________________
Adres: ____________________________________________________ Nummer: _____
Postcode: _______________ Plaats: ___________________________
Telefoon: 06 -_______________________
Email: ___________________________________________________
Geboortedatum: ________/________/__________
Aankruisen voor welke periode een seizoenkaart gewenst is:
Volwassenen

Kids t/m 14 jaar

O

30 maart t/m 27 oktober 2019

= € 695,00

= € 545,00

O

mei t/m 27 oktober 2019

= € 635,00

= € 485,00

O

juni t/m 27 oktober 2019

= € 575,00

= € 425,00

O

juli t/m 27 oktober 2019

= € 515,00

= € 365,00

O

augustus t/m 27 oktober 2019

= € 455,00

= € 305,00

O

EXTRA: huur wakeboardkluis

= € 75,00

= € 75,00

Ondergetekende verklaard kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden,
veiligheidsvoorschriften en huisregels abonnementhouder Down Under Cableway welke bij
Down Under Recreatie van toepassing zijn.

Datum aanvraag

Handtekening kaarthouder

_____/______/________

______________________________
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Verzending
Je kunt een seizoenkaart aanvragen door het ingevulde inschrijfformulier te mailen naar
info@downunder.nl of te versturen per post.


Let op: je handtekening dient voor ons zichtbaar te zijn.

Betaling
Betaling kan bij de receptie (stuur een mail om te kijken of we aanwezig zijn) of via een overboeking
onder vermelding van SEIZOENKAART, de ingangsdatum: …-…-2019 en je voor- en achternaam. Het
bedrag kan overgemaakt worden op het onderstaande bankrekeningnummer;
IBAN: NL02 RABO 0152269843 t.n.v. Down Under Recreatie
Pas wanneer het volledige bedrag bij ons binnen is, word je seizoenkaart definitief.
Door betaling ga je automatisch akkoord met de seizoenkaartregels, openingstijden, het eigen risico
en de huisregels van Down Under.
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Huisregels van Down Under Cableway


Aan het beoefenen van waterskiën/wakeboarden zijn risico’s verbonden.



Het is verplicht om een geldig toegangsbandje te dragen. Bandjes dienen zichtbaar te zijn
voor het personeel en dienen dus over het wetsuit gedragen worden.



Gebruikmaken van de Cableway is alleen toegestaan aan personen die in het bezit zijn van
een zwemdiploma.



Het is verboden gebruik te maken van de Cableway na het nuttigen van alcoholhoudende
dranken en/of geestverruimende middelen.



Deelnemer is verplicht zijn/haar veiligheid en die van derden in acht te nemen.



De deelnemer is verplicht de aanwijzingen en instructies van het personeel op te volgen en de
veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.



De deelnemer is verplicht gebruik te maken van het beschikbaar gestelde veiligheidsmateriaal.



Het dragen van een helm is verplicht bij het gebruik van de Cableway.



Bij de Cableway is het ten strengste verboden om zonder helm en/of met een gehuurd board
gebruik te maken van de obstakels.



Deelnemer dient zaken welke beschikbaar worden gesteld na gebruik in dezelfde staat te
retourneren. Schade wordt op deelnemer verhaald.



Gebruik van de Cableway is voor kinderen van minimaal 12 jaar en vereist is dat de
deelnemer in het bezit is van zwemdiploma A én B (of vergelijkbaar) en de minimale lengte
van 1,40 heeft.



Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders van
minderjarigen dat aan Down Under de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van leeftijd
en zwemvaardigheid. Down Under aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien onjuiste of
onvolledige informatie is verstrekt.



Op verzoek van de exploitant dient de deelnemer zich te legitimeren.



Indien de deelnemer in strijdt, handelt met onze huisregels en/of instructies is de exploitant
bevoegd om de deelnemer per direct de toegang van onze faciliteiten te ontzeggen.



Exploitant is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van eigendommen
van de deelnemer.



Gebruik van de Cableway geschiedt volledig op eigen risico.



Exploitant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken, noch
voor schade, toegebracht aan derden, noch voor schade, veroorzaakt door opstallen, noch
voor enige andere schade, op welke wijze ook ontstaan. Exploitant is bovendien niet
aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de gezondheid en/of conditie van de
deelnemer.
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Voornoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden zowel ten behoeve van exploitant
evenals voor haar personeel, tenzij de wet dit uitsluit.



Op geschillen voortvloeiende uit de huisregels of de overeenkomst is het Nederlands recht
van toepassing.



Het maken van video-, film-, en foto-opnamen is alleen toegestaan met toestemming van de
exploitant.



Het is derden niet toegestaan les te geven of producten te verkopen op het terrein van de
exploitant.



Het is Down Under Recreatie ten tijden van een evenement of exclusieve verhuur van de
Cableway toegestaan om de toegang tot de Cableway voor seizoenkaarthouders te weigeren
(tot een maximum van 20 dagdelen). Down Under zal in dit geval tijdig via de website en/of
mail aangeven om welke momenten dit gaat.

Seizoenkaart regels


Het seizoen van Down Under Cableway 2019 loopt van 30 maart t/m 27 oktober 2019.
Afhankelijk van de gekozen maanden geeft de seizoenkaart binnen openingstijden onbeperkt
toegang tot de Cableway.



Na 27 oktober 2019 stopt de seizoenkaart automatisch.



De seizoenkaart is persoonsgebonden.



Down Under maakt ieder jaar voor aanvang van het seizoen de openingstijden bekend. Down
Under behoudt zich het recht om openingstijden te wijzigen.



De Cableway seizoenkaarthouder kan gebruik maken van de door Down Under beschikbaar
gestelde materialen als zwemvest en helm. Overige (huur)materialen (wetsuit, waterski’s,
kneeboard en wakeboard) zijn niet inbegrepen.



Verdeling van de seizoenkaarten geschied op volgorde van aanmelding.



Bij verlies van de ledenpas brengen wij €15 in rekening.



Er geldt geen restitutie bij beëindigen van het contract.



Op geschillen voortvloeiende uit het gebruiksreglement of de overeenkomst is het Nederlands
recht van toepassing.

Blessure regeling
In het geval van een tijdelijke blessure, opgelopen bij Down Under, kan in overleg het abonnement
eenmalig stop (slapend) gezet worden voor een periode van maximaal 3 maanden.
Dit moet direct aan het begin van de blessure bij Down Under gemeld worden. Wij gaan dan samen
kijken naar je blessure en verwachten een doktersverklaring van je blessure.

Adres: Ravensewetering 1, 3439 ZZ Nieuwegein,
Tel: 030 28 77 777
Mail: info@ downunder.nl
Down Under Recreatie Copyright© 2018

