
INSCHRIJFFORMULIER NKDE ACTIVITEITEN 2021 
 

 Smiscruise Easy going 12 t/m 17 mei      Smiscruise Oost 12 t/m 17 mei 
 Zomerbijeenkomst Bieschbosch 3 t/m/ 5 september   Je Eerste Smiscruise 12 t/m 17 mei 
  Pride of the Fleet-bokaal 18 september      TWW 13-21 November 
  Zomerfeeder Leur Breda 2-3 september 
 Svp juiste activiteit aankruisen! 

De inschrijving wordt definitief, na ontvangst van volledig ingevuld en ondertekend formulier. 

Naam boot   

Type boot   

Email   

Mobiel telefoonnummer   

Noodnummer (contactpersoon) 
 

  

Bemanningsleden  
Schipper        : 
Bemanning 1: 
Bemanning 2: 

Bijzonderheden 
 

  

 Verantwoordelijkheid en voorwaarden:   

1. Ik verklaar mij bewust te zijn van de inherente risico’s die aan het gebruik van kleine zeilboten zijn 

verbonden, en ik ben te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissing al- of niet uit te varen. 

2. Ik verklaar dan ook geheel voor eigen rekening en risico deel te nemen en de Stichting Nederlandse 

Kring van Drascombe Eigenaren, noch de organisatoren van het evenement, noch de leiders van het 

evenement voor enig letsel of enige schade aansprakelijk te zullen stellen. 

3. Ik verklaar dat ik voldoende ben voorbereid en over de vereiste vaarmanskunst beschik en mijn boot en 

bijbehorende (veiligheids)uitrusting geschikt zijn voor veilige deelname. 

4. Ik verklaar dat ik alle vereiste maatregelen heb genomen om op veilige wijze deel te nemen. 

5. Ik verklaar hierbij dat de boot WA verzekerd is met een minimale dekking van € 2.500.000,- per gebeurtenis. 

6. Ik verklaar al het bovenstaande en neem volledige verantwoordelijkheid voor eventueel meevarende 

bemanning. 

7. Ik ben mij er van bewust dat de organisatie volledig hobbymatig is, er waar aan de orde alleen sprake is 

van een onkostenvergoeding, en er zeker geen winstoogmerk is. 

Ik onderschrijf bovenstaande punten 1 tot en met 7 

Privacy  
Ik geef toestemming gegevens en / of foto’s over boot en bemanning met derden te delen, bijvoorbeeld als onderdeel 
van een reisverslag of ten behoeve van havenmeesters e.d. 

Ondertekening 
Naam: 
 

Datum: 
 

Handtekening: 
 
 

Ingevulde en ondertekende formulier opsturen naar organisator (zie Agenda voor email adres) 

 


