Deelnemersovereenkomst
Deze Voorwaarden geven de juridisch bindende voorwaarden weer die van toepassing zijn op uw deelname aan
het FreshWater Watch-project (het ‘Project’). Dit project wordt georganiseerd en uitgevoerd door het Conservation
Education and Research Trust (werknaam: Earthwatch Institute (Europe)) (het ‘bedrijf’, ‘wij/we’ or ‘ons’) of een
van onze plaatselijke projectpartners. Als u jonger bent dan 18 jaar moet deze overeenkomst door een
volwassene gelezen en ondertekend worden.
Aansprakelijkheidsverklaring:
Naar aanleiding van de informatie en voorwaarden die u hebt ontvangen met betrekking tot een evenement,
brengen de ondernomen activiteiten enkele risico's met zich mee. Earthwatch en/of onze plaatselijke
projectpartners hebben alle redelijke stappen gezet om de impact van deze risico's op deelnemers te verminderen.
Dit kan zijn (maar is niet beperkt tot): het uitvoeren van risicobeoordelingen, plannen voor incidentbeheer, en het
geven van training en aanwijzingen voor het gebruik van apparatuur. Het is van essentieel belang dat deelnemers
de (door buitendienstpersoneel en in ondersteunende documentatie van kits of online) verstrekte
veiligheidsaanwijzingen opvolgen en zich gedragen op een manier die de blootstelling aan risico’s voor hen en
andere deelnemers aan het project tot een minimum beperkt.
U kunt op verschillende manieren betrokken raken bij het project, zoals door het verzamelen van
onderzoeksgegevens, het deelnemen aan een eendaags trainingsprogramma of een praktijkdemonstratie van de
onderzoekstechnieken en/of het verzamelen van gegevens in uw eigen tijd als een op zichzelf gerichte
onderzoeksactiviteit zonder de toezicht van Earthwatch of iemand anders. Earthwatch (of uw plaatselijke
projectpartner) kan een kit voor het verzamelen van gegevens verstrekken. Het is uw verantwoordelijkheid om de
aanwijzingen van de kit te lezen en te begrijpen voordat u deze voor het eerst gebruikt (omdat u zelf
verantwoordelijk bent voor uw kit en het gebruik ervan). Als u vragen hebt over het gebruik van de kit of het
uitvoeren van de taken, neem dan contact op met Earthwatch (of uw plaatselijke projectpartner).
Het verzamelen van monsters voor dit project brengt kleine inherente en andere risico's met zich mee. Deze
risico's omvatten (maar zijn niet beperkt tot) risico's die verbonden zijn aan het buiten en in de buurt van
waterlichamen zijn, zoals ontmoetingen met dieren en schadelijke planten, en het ondervonden van slecht weer en
zwaar terrein. Door deze overeenkomst te ondertekenen, begrijpt u dat dergelijke risico's, in extreme en
onwaarschijnlijke omstandigheden, dood, letsel, ziekte of invaliditeit kunnen veroorzaken of tot gevolg kunnen
hebben en stemt u ermee in alle risico's van de activiteiten met betrekking tot het project te aanvaarden, ongeacht
of deze al dan niet zijn vermeld. Wanneer u zonder toezicht van Earthwatch of een andere projectpartner werkt,
bent u degene die bepaalt of de activiteiten en acties redelijk en gepast zijn. U bent verantwoordelijk voor het
nemen van beslissingen over uw veiligheid en of de omstandigheden voor de activiteit veilig zijn.
Alle kwetsbare volwassenen en jongeren onder de 18 jaar moeten worden vergezeld door een ouder/voogd die te
allen tijde de volledige verantwoordelijkheid voor hun gezondheid, veiligheid en welzijn op zich neemt, en die de
verstrekte overeenkomst en veiligheidsaanwijzingen heeft gelezen en ondertekend.
Door deel te nemen aan het FreshWater Watch-project gaat u ermee akkoord het bedrijf en zijn projectpartners
voor altijd te vrijwaren en te ontslaan, voor zover dit wettelijk is toegestaan, van elke aansprakelijkheid die zij
gezamenlijk of hoofdelijk kunnen oplopen met betrekking tot claims of rechtszaken die voortvloeien uit uw
deelname aan het project.
Het werk aan dit project kan zich langdurig, bijvoorbeeld meerdere jaren, voortzetten. Dit document is van kracht
voor alle activiteiten van Earthwatch waaraan u in die tijd deelneemt. U kunt uw toestemming intrekken door op elk
moment contact met ons op te nemen (zie de onderstaande gegevens).
U kunt deze aansprakelijkheidsverklaring nu of in een later stadium downloaden via de voettekst van de website
van FreshWater Watch.
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