Skydance Paramotorsport algemene voorwaarden.
Skydance paramotorsport en ondergetekende cursist, komen het volgende overéén: De
opleiding wordt gegeven door J. van der Vlies of één van zijn instructeurs.
Bij aanvang van de cursus dient het opleidingsgeld en de borg geheel te zijn voldaan. De
basis opleiding bevat 18 lessen van 3 uur en/of 10 vluchten. Een ochtend of avond wordt
gezien als 1 les Een hele dag wordt gezien als 3 lessen.
Cursist maakt gebruik van schoolmateriaal gedurende 10 vluchten. Na deze 10 vluchten
dient hij verder te gaan met zijn eigen uitrusting.
Een jaar de tijd heeft om de cursus te voltooien.
Er vindt geen resitutie plaats van lesgelden.
Skydance behoudt ten allen tijde het recht om een cursist te weigeren of de opleiding te
stoppen, indien voortzetten of starten van de opleiding een gevaar op kan leveren voor
cursist zelf of voor de omgeving.
Schades aan materiaal zijn voor rekening cursist en worden van de borg ingehouden.
Wanneer er in het begin van de opleiding al zodanig schade is gevlogen dat de borg is
opgesoupeerd kan verzoek volgen van het bij storten van de borg.
Onderdelen blijven eigendom van Skydance.
Cursist geeft hiermee aan nooit te vliegen onder invloed van medicijnen of drugs. Paramotor
vliegen is een gevaarlijke sport en cursist neemt deel voor volledig eigen risico. Cursist dient
in goede gezondheid te zijn wat hij aangeeft door de medische verklaring in te vullen welke
staat in het logboek.
Een klacht , van om het even welke aard, steeds meldt bij Skydance.
Bij het betreden van het veld toelating krijgt van de grondeigenaar, de natuur eerbiedigt en
het terrein opgeruimd achterlaat.
Cursist verklaart hierbij geheel op de hoogte te zijn van de risico's die het paramotor vliegen
met zich meebrengt, en ontslaat Skydance Paramotorsport, Engelaarsdijk 7 4693 RL
Poortvliet, J. van der Vlies en onder zijn naam opererende instructeurs, volledig van elke
burgerlijke en gerechtelijke aansprakelijkheid bij een ongeval.
Niet zelfstandig vliegt voor de opleiding geheel is afgerond.
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