Met de inschrijving voor de jacht verklaar ik onherroepelijk en onvoorwaardelijk het volgende:
1.

Mijn paard en ik hebben beide de vaardigheid en fysieke conditie om op een verantwoorde wijze deel te
nemen aan slipjachten.
2. Mij is bekend dat de slipjacht wordt georganiseerd door de KNJV (en dus niet door individuele leden van de
KNJV of lokale comités of leden van die comités).
3. Ik aanvaard dat ik de KNJV, leden van de KNJV en bij de organisatie van een slipjacht of een ander door
haar georganiseerd evenement betrokken personen en instanties in geen enkel geval aansprakelijk kan
houden voor door mij, of door mijn introducees, in het kader van een jacht geleden schade.
4. De KNJV is derhalve niet aansprakelijk voor bij een slipjacht of een ander door haar georganiseerd
evenement door mij en/of een derde opgelopen schade en/of voor schade die door mij en/of mijn paard is
veroorzaakt en/of voor mijn rekening komt. Zaak- en/of letsel- en/of gevolgschade van welke aard dan ook
dient in dit verband onder het begrip schade te worden begrepen en wel in de ruimste zin van het woord.
5. Indien de KNJV, ondanks bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid, voor geleden en/of te lijden
schade aan personen of zaken, desalniettemin aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat in dat geval onder de door de KNJV afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd
door de verzekeraar. In de polis is dekking uitgesloten indien de deelnemer geen veiligheidscap, rijkleding
en rijschoeisel draagt tijdens het rijden. Een kopie van de polis ligt ter inzage bij het secretariaat van de
KNJV.
6. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht
plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de in rekening gebrachte
jaarcontributie, met een maximum van € 1.500.
7. Ik heb zorg gedragen voor een aansprakelijkheidsverzekering die de door mij en/of mijn paard (of door
personen voor wie ik aansprakelijk ben) aan derden toegebrachte schade dekt, met een dekking van ten
minste € 2.500.000.
8. Ik heb zorggedragen voor een ziektekostenverzekering die ook dekking verleent voor mijn ziektekosten die
hun oorzaak vinden in een bij een jacht ontstaan voorval. Ik heb zeker gesteld dat mijn introducees
dienovereenkomstig verzekerd zijn.
9. Een ieder die deelneemt aan een slipjacht van de KNJV of een door de KNJV georganiseerd hippisch
evenement en zich binnen het evenemententraject bevindt heeft kennis genomen van deze voorwaarden
en bepalingen en stemt hiermede, ten behoeve van de KNJV en haar leden en bij de organisatie van een
slipjacht of een ander door de KNJV georganiseerd evenement betrokken personen en instanties, ook nog
eens uitdrukkelijk in middels invulling en ondertekening van dit formulier.
10. Op al deze artikelen en de mogelijk daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitsluitend het Nederlandse
recht van toepassing.”

