
 
 

 
 
 

EHC Event – Let’s Move 
 

1. Voornaam:   

2. Achternaam:  

3. E-mailadres:  

4. Telefoonnummer:   

5. Adres:  

6. Werkzaam bij bedrijf:   

7. Naam contactpersoon in 
noodgevallen: 

 

8. Telefoon contactpersoon in 
noodgevallen: 

 

 

Ik doe mee aan:  wandelen    volleybal   kite vliegeren   hardlopen    

Het EHC Let’s Move beweegevent is voor iedereen die op de Energy & Health Campus werkt.   
We gaan samen sporten en bewegen op en rond de Energy & Health Campus. Samen sportief bezig zijn 
is niet alleen leuk. Het is gezelliger, goed voor je gezondheid en de planeet. En een leuke manier om 
anderen op de campus te leren kennen.   
 
Disclaimer, vrijwaring aansprakelijkheid en aanvaarding van risico:  
Ik begrijp dat het EHC Event Let’s Move en het bedrijf waarvoor ik werk (6) en/of zijn functionarissen, 
directeuren alsmede zijn medewerkers en teamleden niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor 
letsel opgelopen bij het EHC Event Let’s Move. Ik begrijp dat er inherente gevaren zijn bij multisport-
trainingen/evenementen, waaronder, maar niet beperkt tot: mogelijk fysiek contact met andere 
deelnemers met aanzienlijke kracht en vallen, risico op ernstig en blijvend lichamelijk letsel, en dat 
lichamelijke reacties op lichaamsbeweging kunnen bestaan uit hitte- of koude-gerelateerde ziekten, 
abnormale hartslagen en bloeddruk en, in zeldzame gevallen, gebeurtenissen zoals hartaanvallen en 
overlijden. Ik (voor mijzelf) en iedereen die namens mij mag handelen, accepteer(t) deze risico’s en, voor 
zover toegestaan door de wet, doe(t) afstand van elk recht en elke vordering tegen EHC en het bedrijf 
waarvoor ik werk (6), zijn functionarissen, directeuren, medewerkers en teamleden voor elke klacht, 
verantwoordelijkheid, schade of kosten die het gevolg zou(den) zijn van mijn deelname aan het EHC 
Event Let’s Move.  
 
Ik geef toestemming dat EHC foto's en filmmateriaal van mij mag gebruiken voor promotiedoeleinden 
voor de EHC events.  
 
Door dit formulier te ondertekenen, bevestig ik hierbij dat ik de spelregels en disclaimer, vrijwaring en 
aanvaarding van risico’s in dit document heb gelezen en begrepen. 
 
Handtekening:      Datum: 
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