
Instemmingsverklaring 2022/2023
Beste deelnemer,
Nog even en je begint aan een nieuw Epique avontuur. Aan dit avontuur zitten  (beperkte) risico’s verbonden. Met dit document willen wij jou er op wijzen hoe Epique hier
mee omgaat en wat we van jou verwachten. Geen addertjes onder het gras, maar duidelijkheid. Naast zaken die het risico beperken, komen in dit document ook richtlijnen
en gedragsregels aan de orde m.b.t. eigen materiaal, foto’s, reserve- en huurmaterialen. We vragen je deze informatie aandachtig door te lezen, te ondertekenen en voor
aanvang van de activiteit bij de organisatie in te leveren. Daarmee geef je aan kennis te hebben genomen van deze informatie en stem je in met de onderstaande afspraken.

Wat je van ons (Epique) mag verwachten:
1. Epique wordt bij deze activiteit vertegenwoordigd door één of meerdere gidsen en/of leraren, in dit document ‘de begeleider’ geheten;
2. Er wordt geskied of gesnowboard in kleine groepen (2-8 deelnemers per groep) onder leiding van één begeleider;
3. De begeleider is gediplomeerd en bevoegd voor zijn/haar werkzaamheden. Deze bestaan uit; lesgeven op- en buiten de piste, gidsen buiten de piste, gidsen in

het varianten-bereik en in het hoog alpine terrein;
4. De begeleider doseert de intensiteit en beoordeelt het kunnen van individuele deelnemers en de groep in relatie tot het programma;
5. De begeleider bepaalt de inhoud van het reisprogramma aan de hand van actuele weer en sneeuw omstandigheden;
6. De begeleider heeft een EHBO-set en een mobiele telefoon mee (met nummers van de noodhulpdiensten);
7. De afdalingen en/of beklimmingen zijn zo gekozen dat deze uitdaging bieden, maar niet te moeilijk zijn voor het niveau van de deelnemers;
8. De begeleider is deskundig en betrokken bij de deelnemers en heeft zowel oog voor de groep als voor het individu;
9. Tijdens de tocht zal de begeleider aanwijzingen geven, die nodig zijn om de afdalingen en/of beklimmingen goed te volbrengen;
10. De begeleider zal je stimuleren om nieuwe dingen te proberen in een ‘veilige’ situatie. Kom je toch in een, naar jouw gevoel, te moeilijke of uitdagende situatie

terecht, geef dit dan direct aan. De begeleider zal jouw feedback respecteren;
11. Je krijgt vooraf (en/of tijdens de eerste briefing) de telefoonnummers van alle begeleiders en noodhulpdiensten;
12. Epique heeft een beperkt aantal veiligheidsuitrustingen (rugzak, pieper, schep, sonde). Indien beschikbaar zijn deze te huur;
13. De begeleider heeft t.a.t. het recht om deelname aan een tocht/activiteit te ontzeggen (bijv. slechte conditie, materiaal niet in orde);
14. De begeleider zal in noodgevallen altijd hulp bieden/organiseren. Extra kosten zijn voor rekening van de betreffende deelnemer(s).

Wat wij van jou (de deelnemer) verwachten en waar je rekening mee moet houden:
15. Je materiaal moet altijd in orde zijn. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Controleer zelf de compleetheid en werking van jouw persoonlijke

veiligheidsuitrusting (3-eenheid), bindingen, ski’s/snowboard, ski/snowboardschoenen, handschoenen, helm, sneeuwbril en kleding.
16. Indien je een lawinepieper van Epique gebruikt, ben je zelf verantwoordelijk voor het controleren en tijdig vervangen van de batterijen.
17. Het dragen van een helm is verplicht. Draag een goedgekeurde ski/snowboardhelm in combinatie met een sneeuwbril.
18. Je bent je bewust van de risico’s bij het off-piste skiën en snowboarden en hoe deze verschillen met het skiën en snowboarden op de piste. Buiten de pistes is

het terrein niet gemarkeerd en niet gecontroleerd door autoriteiten. Houdt rekening met extra gevaren zoals bijv.: bomen en struiken, omgehakte bomen,
sneeuwgaten en holen rond bomen, stenen en rotsen, windlips van sneeuw of ijs, lawines, gletsjers, gletsjerspleten, gaten en holen onder het
sneeuwoppervlak, beken en rivieren, cliffs en afgronden, gevarieerde en moeilijke sneeuwcondities, hekken en afzettingen, grindwegen en andere - door
mensen gecreëerde - versperringen en obstakels.

19. Als je op pad bent in de bergen moet je goed voorbereid zijn op onverwachte (weers-)omstandigheden en veranderingen. Neem daarom altijd voldoende
kleding mee en zorg dat je minimaal voor één dag drinken en eten bij je hebt.

20. Bij slechte weersomstandigheden kan het inschakelen van de reddingsdiensten moeilijk- of zelfs niet mogelijk zijn.
21. Je moet fysiek in staat zijn om de tocht/activiteit op het gekozen niveau te volbrengen. De begeleider zal jou (indien nodig bindend) adviseren over de

niveaukeuze. Wij adviseren je, minimaal eens per zes maanden, medisch te laten keuren. Heb je medische indicaties (medicijngebruik, hart problemen,
allergieën, epilepsie, etc.), dan dien je deze voor vertrek aan de begeleider mede te delen.

22. Schat je eigen kunnen goed in, neem geen onnodige risico’s, houdt je aan de piste- en alpineregels en de aanwijzingen van de begeleider.
23. Besluit je om buiten de begeleide tochten/activiteiten zelf op pad te gaan, dan ben je geheel zelf verantwoordelijk.
24. Besluit je om buiten de begeleide tochten/activiteiten in overleg met de begeleider te stoppen en zelfstandig terug te keren naar een afgesproken punt, zoals

liftstation of hotel, dan ben je geheel zelf verantwoordelijk.
25. Tijdens de activiteit worden zowel door Epique als door andere deelnemers foto’s en video’s gemaakt. Deze beelden kunnen zonder overleg worden gedeeld

en/of gebruikt om anderen een impressie te geven. Als je hier bezwaar tegen hebt, geef dit dan tijdig aan.
26. Je weet dat je te gast bent in een kwetsbaar natuurgebied. Houdt rekening met de natuur, elkaar en andere bewoners/gebruikers hiervan.
27. Na afloop lever je de door Epique ter beschikking gestelde materialen weer in. Eventuele huurbedragen en/of beschadigingen van deze materialen zijn voor

jouw eigen rekening en moeten vooraf of ter plekke voldaan worden.
28. Epique is niet verantwoordelijk voor huurmaterialen- en diensten van derden.
29. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het veilig stallen van zijn/haar materiaal. Verzekeringen keren niets uit als hier nalatig mee om wordt gegaan

(lees daarom voor vertrek ook de voorwaarden van de eigen reisverzekering goed door).

Door deze instemmingsverklaring te ondertekenen, geef je aan dat:
30. Je deze informatie zorgvuldig hebt doorgelezen en beseft welke risico’s er aan jouw deelname verbonden zijn;
31. Je weet dat je deelname aan de activiteit geheel op eigen verantwoordelijkheid is;
32. Je weet dat Epique geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies en/of schade aan jouw materiaal, huurmateriaal van derden, en/of bagage tijdens de

activiteit of eventuele transfers;
33. Je afstand doet van het portretrecht op de tijdens de activiteit gemaakte foto’s en video’s (door deelnemers en begeleiders);
34. Je akkoord gaat met het eventuele gebruik van de tijdens de activiteit genomen foto/videomateriaal (door deelnemers en begeleiders) voor

promotiedoeleinden van Epique (brochures, websites etc.).
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