AANSPRAKELIJKHEIDSFORMULIER
Door ondertekening van dit formulier verklaard de deelnemer akkoord zijn te gegaan met de
hieronder bepaalde voorwaarden. Indien de deelnemer deze niet nakomt kan deze uitgesloten
worden van deelname zonder hier een compensatie of vergoeding voor te ontvangen.

VIDEO & FOTOOPNAMEN

De deelnemer stemt er mee in dat opgenomen
beeldmateriaal openbaar en verveelvoudigd kan
worden. Dit betreft de mugshot eveneens als overige
opnames. Hieronder valt ook het gebruik voor
commerciële en/of promotie doeleinde. Het benoemde
gebruik van beeldmateriaal vindt zonder enige
vergoeding of tegenprestatie plaats.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Prison Experience/ Koepelgevangenis Arnhem verwerkt
persoonsgegevens van deelnemers of bezoekers van
haar website conform haar privacy statement en in
overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

GEHEIMHOUDING

Deelnemer zal geen opnames maken van het spel.
Het delen van inhoudelijke informatie van de spellen
mag alleen met schriftelijke goedkeuring van de
organisatie. Op alle producten en diensten van
Prison Experience/ Koepelgevangenis Arnhem zijn de
algemene voorwaarden en huisregels van toepassing.

AANSPRAKELIJKHEID

Deelname is volledig op eigen risico van de deelnemer.
De organisatie is niet aansprakelijk voor welke geleden
schade dan ook, die de deelnemer mocht oplopen
door gevolg van deelname. Deze uitsluiting van
aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige
schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of
overlijden, tenzij deze schade het directe gevolg is
van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove
schuld.

AANSPRAKELIJKHEID VERVOLG

De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies,
diefstal of schade van eigendommen. Deelnemer
dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico
van de schade (in welke vorm dan ook) die zou
kunnen ontstaan door deelname aan de activiteiten.
Indien ondanks het bepaalde in het eerste, tweede
of derde lid van dit artikel aansprakelijkheid van de
organisatie voor schade van deelnemer aangenomen
moet worden, blijft de verplichting van de organisatie
tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste
het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter
zaken van die schade uitkeert.
Deelnemer verklaart akkoord te gaan met de
voorwaarde dat deze voor deelname van de activiteit
in een goede gezondheid verkeerd zowel psychisch als
fysiek, en verklaart aan deze eis te voldoen en
anderszins voldoende voorbereiding heeft getroffen
voor deelname.
Deelnemer vrijwaart de organisatie van
aansprakelijkheid voor schade die derde mochten
lijden als gevolg van een aan deelnemer toe te
rekenen handelen of nalaten met betrekking tot
de activiteit. Deelnemer dient afdoende verzekerd
te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor
bedoelde schade.
Deelnemer vrijwaart de organisatie van
aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht
lijden door toedoen van deelnemer tijdens de
activiteit, tenzij deze schade gevolg is van een aan
de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden:
Naam:

Datum:

Handtekening:

Prison Experience/ Koepelgevangenis Arnhem
Wilhelminastraat 16
6812 CW Arnhem
T 026 - 669 05 52
E info@koepelgevangenisarnhem.nl

Geachte gedetineerde,
Graag vragen wij uw medewerking tegen het voorkomen van
verspreiding van het COVID-19 virus tijdens uw verblijf in de
Koepelgevangenis van Arnhem.

Houd 1.5 meter
afstand van andere
gasten en onze
medewerkers

Schud geen handen
en voorkom onnodig
lopen

Was uw handen
voor en na uw
bezoek aan de
Koepelgevangenis

Volg altijd de
aanwijzingen van
onze medewerkers op

Hoest en nies in de
binnenkant van uw
elleboog

Gebruik papieren
zakdoekjes en gooi deze
direct na gebruik weg

Reinig uw handen met
desinfectiemiddel. Bij
onze openbare ruimtes
is desinfectie aanwezig

Onze cellen, openbare
ruimtes en toiletten
worden dagelijks
gedesinfecteerd

Tafels en stoelen
mogen alleen worden
verschoven door onze
medewerkers

Betalen is enkel
mogelijk met pin of
creditcard

