
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSOONLIJKE INFORMATIE 

 

GELIEVE UW GEGEVENS IN DRUKLETTERS IN TE VULLEN AUB.  

 
 
NAAM:    
 Achternaam Voornaam 

  

ADRES:  
 Straat + nummer 

    
 Stad Postcode 

    

GSM:    

    

E-MAIL:    

  

GEBOORTEDATUM:  

 

Bepaalde aandoeningen of zwaktes:   

    

    
 

Waarom doe je Krav Maga: 

 Zelfverdediging    Fitness    Anderen beschermen    Job (vb politie) 
 

Hoe heb je ons gevonden: 

 Website    Facebook    Vrienden    Flyer   Andere: _____________________ 
 

DATUM:    
 
 

HANDTEKENING:  
 
 

VOORBEHOUDEN VOOR INSTRUCTEUR 

 Ingeschreven  registratie website federatie 

 Voorafgaande verklaring getekend  mailinglist club 

 Bewijs van goed gedrag en zeden  T-shirt 

 

 

 
WWW.FIGHT2SURVIVE.BE 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 



 

 

VERKLARING 
 

 

Ik, ondergetekende …………………………………………………………………………………….., verklaar kennis genomen te 
hebben van de volgende beschikkingen en deze aanvaard te hebben: 
 
Iedere persoon die wenst deel te nemen aan één of meerdere sessies KMG, in het kader van het 
onderwijs verstrekt door een instructeur die deel uitmaakt van de KMG Federatie, verbindt zich op eigen 
risico en verklaart kennis te nemen van het inherent risicogedeelte bij de beoefening van het Krav Maga 
systeem en dit gedeelte te aanvaarden. 
 
Elke deelnemer aan de KMG sessies verklaart de omstandigheden te kennen waarin Krav Maga 
beoefend wordt, in goede lichamelijke gezondheid te vertoeven en aan geen fysieke kwaal of zwakheid 
te lijden, gerelateerd met zijn hart, ademhaling of andere en dat hij/zij geen enkele pathologische 
voorbestemdheid vertoond die een incompabiliteit van welke aard ook zou kunnen vormen met de 
beoefening van Krav Maga. 
De instructeur die verantwoordelijk is voor de lessen Krav Maga zal in geen geval verantwoordelijk 
kunnen worden geacht voor schade die toegebracht wordt door elk onvoorzichtig of fout gedrag 
toewijsbaar aan één of meerdere deelnemers van de sessies Krav Maga, zowel tijdens als vóór en na 
elke oefensessie. 
 
In het bijzonder, zal de instructeur niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor schade te 
wijten aan het gedrag van een deelnemer aan een Krav Maga sessie die bij een andere deelnemer een 
lichamelijk letsel zou veroorzaken van welke aard ook, of dit nu het gevolg is van een inherent incident 
aan zijn deelname aan de beoefende discipline of van een overtreding door de deelnemer die de schade 
heeft veroorzaakt, van de Krav Maga  regels of van de instructies die door de lesgever werden gegeven. 
 
Deze beschikkingen zijn van toepassing voor alle deelnemers aan de Krav Maga sessies, of ze nu titularis 
zijn van een licentie of sporadische beoefenaars zijn, die bijgevolg hun aanspraak op het artikel 1984 van 
het Burgerlijk Recht opgeven (nalaten). 
 
De instructeur wordt ontheven van enige verantwoordelijkheid indien zijn demonstratie schade zou 
veroorzaken, als gevolg van een inherent incident aan de beoefening van Krav Maga, ook al was deze 
heftig. 
Hij ziet zich eveneens ontheven van elke verantwoordelijkheid in de hypothese dat een schade, van 
materiële of lichamelijke aard, intern of extern, zich zou voortdoen als gevolg van een fout, van welke 
aard ook, met inbegrip van zware fouten in zijn hoofd, met uitzondering van alle letsels en vrijwillige en 
kwaadaardige slagen en uit zijn bedrog, dit wil zeggen van zijn opzettelijke fout. 
 
Tijdens activiteiten van de KMG Federatie, of activiteiten waaraan KMG meewerkt, kunnen foto’s en/of 
videobeelden genomen worden waarop uzelf mogelijk te zien bent. Deelname aan activiteiten van de 
KMG Federatie betekent dat u toestemming verleent dat KMG deze beelden in het kader van zijn 
werking op al zijn dragers, zoals website, posters, blog en folders, publiceert. Deze foto’s mogen op geen 
enkele manier door derden verder verspreid worden. De KMG federatie zal deze foto’s ook niet 
bezorgen aan commerciële firma’s die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun publiciteit. 
 
Ik erken een exemplaar van deze verklaring te hebben ontvangen, 
 
Brugge, op ……./……. / 20……. 
 
Handtekening (voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding “Gelezen en goedgekeurd”): 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

WWW.FIGHT2SURVIVE.BE 

 


