
 

Fit & Fun Plaza Trampolinepark 

LET OP: LEES DIT FORMULIER ZORGVULDIG! 

Het gebruik van Jump Fit & Fun Plaza brengt risico’s met zich mee die simpelweg niet kunnen worden uitgesloten 

zonder afbreuk te doen aan de activiteit. Door het tekenen van deze overeenkomst, stemt u ermee in, dat de 

aanwezige activiteiten (springen in een trampoline park, trampoline basketbal, springen op de FoamPit, Big Air bag 

en high performance area, fitnesslessen en/of andere sportieve activiteiten) blessures kunnen veroorzaken. 

• Voor uw eigen veiligheid en de hygiëne is het springen met anti-slip sokken verplicht. Het dragen van 

reguliere sokken (zonder anti-slip) zorgt voor te weinig grip, waardoor de kans op uitglijden groter is. 

• Ik ga akkoord en neem hierbij de verantwoordelijkheid voor alle risico’s. Mijn deelname aan de activiteiten 

van Jump Fit & Fun Plaza zijn op vrijwillige basis. Ik kies ervoor deel te nemen aan de activiteiten, ondanks 

de risico’s. Eventuele (vervolg)schade die uit de bovengenoemde activiteiten kan ontstaan is voor mijn 

eigen rekening en risico, ook vrijwaar ik Jump Fit & Fun Plaza van aanspraken en derden. 

• Ik verklaar hierbij dat ik in een goede fysieke conditie ben voor het deelnemen aan de activiteiten en dat ik 

geen medische aandoening heb die mij kan beletten tot veilige deelname. 

• Ik verklaar hierbij de spelregels en instructievideo (op Jump Fit & Fun Plaza locatie) te hebben gelezen, 

gezien en begrepen en tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Fit & Fun plaza. 

Bezoeker of ouder / toezichthouder: 

Voornaam (in blokletters):             _______________________________________ 

Achternaam (in blokletters):          _______________________________________ 

Geboorte datum:                             _______________________________________ 

Email:                                                 _______________________________________ 

Telefoonnummer:                           _______________________________________ 
 

Door ondertekening, bevestig ik, begrijp ik en ga ik akkoord met alle bovenstaande voorwaarden: 

 

Datum __ /__ /____                            Handtekening: 

 
 

Jumpers 

Naam: ______________________________________________ Geboortedatum: __ / __ / ____ 

Naam: ______________________________________________ Geboortedatum: __ / __ / ____ 

Naam: ______________________________________________ Geboortedatum: __ / __ / ____ 

Naam: ______________________________________________ Geboortedatum: __ / __ / ____ 

Naam: ______________________________________________ Geboortedatum: __ / __ / ____ 

Naam: ______________________________________________ Geboortedatum: __ / __ / ____ 


