
 
 
Verklaring vrijwaring van aansprakelijkheden    2-19-23-14J07 

 
1. Aanvaarding risico’s 
1.1. Deelnemer is zich er van bewust dat de Busiwagi tours risico’s en 

gevaren met zich meebrengen. Deze zijn, maar niet beperkt tot: 
reizen over/door extreem, heuvelachtig of bergachtig terrein/gebied 
waar losse stukken hout, takken, stenen, wortels of andere 
obstakels of gevaren, steile hellingen of instabiele grond een val 
kunnen veroorzaken; reizen op/over/door/langs, ravijnen, 
bergspleten, beekjes, rivieren en meren; confrontaties met al dan 
niet wilde en/of gevaarlijke dieren; diverse gezondheidsproblemen 
die kunnen worden veroorzaakt door te veel zon, insectenbeten, 
vermoeidheid, stress, uitdroging, overbelasting, hoogte en gebrek 
aan conditie; 

1.2. Deelnemer is zich er van bewust, dat deelnemers kunnen 
verdwalen of van de reisgids of groep kunnen worden gescheiden, 
communicatie in bergachtig en/of afgelegen terreinen/gebieden 
moeilijk is en in geval van een ongeluk of calamiteit, het mogelijk is 
dat reddingsploegen en medische verzorging niet snel beschikbaar 
zijn, dat weersomstandigheden in de bergen of in afgelegen 
gebieden extreem kunnen zijn en snel en zonder waarschuwing 
kunnen veranderen. Deelnemer is zich er ook van bewust, dat een 
verder risico en gevaar van nalatigheid, onachtzaamheid of 
onervarenheid van andere leden van kracht kan zijn; 

1.3. Deelnemer is zich bewust van de risico’s en gevaren die zijn 
geassocieerd met voertuigen en onvoorspelbare ondergronden, 
boten en stroomversnellingen en aanvaard alle risico’s en gevaren 
en de mogelijkheid tot verwonding, overlijden, beschadiging of 
verlies van eigendommen als gevolg hiervan. Deelnemer is zich er 
bewust van dat hij zijn persoon en eigendommen moet 
beschermen tegen de risico’s en gevaren die de activiteiten met 
zich meebrengen. 

 
2. Verantwoordelijkheid met betrekking tot vervoermiddelen 
2.1. De vervoermiddelen van Busiwagi zijn geoptimaliseerd voor 

terreinactiviteiten. Eventuele verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid met betrekking tot schade aan de 
vervoermiddelen vanuit die beoogde activiteit ligt bij Busiwagi; 

2.2. Bovenstaand lid geldt niet als er sprake is van opzet, het niet goed 
behandelen van het voertuig, gebrek aan beheersing van het 
voertuig, onheil van buitenaf zoals weersomstandigheden, het 
gebrek aan verkeersinzicht en het niet houden aan de 
verkeersregels, het niet houden aan aanwijzingen van de gidsen; 

2.3. Busiwagi is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor het 
voldoen van boetes bij overtreding van verkeerswetten en overige 
kosten welke voortvloeien uit deze overtredingen, aanrijdingen en 
ongelukken en wat voor gevolgen dan ook alsmede de daar uit 
voortvloeiende schade.  

 
3. Overige regelgeving 
3.1. Busiwagi behoudt  het recht voor om, zonder voorafgaande 

mededeling, gedeeltes of de gehele tour aan te passen dan wel het 
berijden van het voertuig te ontzeggen, als zij dat nodig acht, o.a. 
in het kader van de geconstateerde rijcapaciteiten van de 
deelnemer(s).  

3.2. Openlijk onbeleefd, hatelijk, beledigend of gewelddadig gedrag 
wordt niet getolereerd op elk gewenst moment naar andere gasten, 
lokale bevolking, de gids, dieren, natuur of op personeel van 
Busiwagi. Busiwagi behoudt het recht om in extreme, incorrecte 
situaties, waarbij de veiligheid van andere partijen in gevaar komt, 
om rechtshandhaving in te schakelen of het ontzeggen van verdere 
deelname van de overtreder (s) aan de tour. In dergelijke situaties 
zullen terugbetalingen NOOIT worden uitgegeven. 

3.3. De tours van Busiwagi worden zo gepland dat die, voor wat betreft 
de weersomstandigheden, in een gunstig jaargetijde plaatsvinden. 
Veel van de tours komen in gebieden voor waarbij het weer echter 
snel en significant kan omslaan. Busiwagi kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor schade of wijzigingen in het programma als 
gevolg van slechte weersomstandigheden of natuurrampen of van 
buiten komend onheil. Busiwagi zal indien mogelijk en 
voorzienbaar alternatieven bieden en uitvoeren. In geen geval kan 
er sprake zijn van restitutie van (een gedeelte van) de reissom. 

3.4. De eigenaren en medewerkers van Busiwagi zijn geen bewakers 
over de veiligheid van de deelnemers. De deelnemers zijn hier, 
zowel individueel als collectief, zelf voor verantwoordelijk. Daarom 
kan Busiwagi niet aansprakelijk gesteld worden voor enige 
voorvallen tijdens de tour, waaruit verwonding of overlijden van de 
deelnemer, schade aan zijn/haar eigendommen e.d. ontstaan. 
 

4. Levensmiddelen, drank en verdovende middelen 
4.1. Busiwagi is niet verantwoordelijk voor eventuele voedselallergie of 

voedsel overgedragen ziektes als gevolg van het nuttigen van de 
aangeboden voedsel of drank. Deelnemers zijn verantwoordelijk 

voor hun eigen gezondheid en het bepalen of een bepaald 
voedingsmiddel veilig is om te consumeren. Door ondertekening 
erkent de deelnemer dat de gids over een speciaal dieet is 
geïnformeerd; 

4.2. Drugs (legaal of illegaal), sterke drank, of andere verdovende 
middelen van welke aard dan ook zijn ten strengste verboden 
gedurende de gehele tour; 

4.3. Enkel bier en wijn zijn toegestaan bij de kampen welke ter 
beschikking zijn gesteld door de gids. Deze alcoholische dranken 
zijn voor- en tijdens het rijden niet toegestaan. Door ondertekening 
van deze overeenkomst erkent de deelnemer dat Busiwagi niet 
aansprakelijk is voor eventuele schade of negatieve gevolgen als 
gevolg van het gebruik van alcohol in het kamp. Gidsen kunnen op 
elk moment, naar eigen goeddunken, het gebruik van alcohol op 
het kamp verbieden; 

4.4. Roken is niet toegestaan in en nabij de voertuigen. Roken is 
toegestaan aan de haltes en op het kamp. Sigaretten dienen onder 
het toeziend oog van de gids op een milieu verantwoorde wijze  
worden weggegooid. Eventuele gevolgen zijn voor de deelnemer. 

 
5. Vrijwaring, claims en schadevergoeding 
5.1. Iedere deelnemer aan een tour georganiseerd door Busiwagi 

neemt op eigen risico deel aan de tour en hij/zij vrijwaart Busiwagi 
van alle aansprakelijkheid; 

5.2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de 
lokale regels en het beschikbaar hebben van geldige 
reisdocumenten, paspoort/visum/toeristenkaart, rijvaardigheid/ 
(internationaal) rijbewijs, (aanvullende) reis-bagage-ongevallen-
ziektekosten-annuleringsverzekering en adviezen over 
gezondheidszaken. Hij/zij draagt ook zelf alle gevolgen voor het 
niet opvolgen van de lokale regels. 

5.3. De deelnemer geeft Busiwagi toestemming het beeldmateriaal wat 
gemaakt wordt tijdens de tours vrij van rechten te gebruiken; 

5.4. Iedere deelnemer verklaart afstand te doen van alle mogelijke 
claims, nu en in de toekomst tegen Busiwagi, hun directeur en 
werknemers en andere door Busiwagi ingeschakelde personen of 
bedrijven die op welke manier dan ook een bijdrage leveren aan de 
door Busiwagi georganiseerde tour (hierna collectief te noemen ‘de 
gevrijwaarden’) en de gevrijwaarden te vrijwaren van iedere 
mogelijke aansprakelijkheid voor verlies, schade, kosten of 
verwondingen, inclusief overlijden, die ik of mijn verwanten 
mogelijk ondergaan als gevolg van mijn deelname aan een of 
meerdere tours, door welke oorzaak dan ook.  

5.5. De gevrijwaarden te vrijwaren van iedere mogelijke 
aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, vertraging en schade aan 
eigendommen, zelfs indien deze aan hen zijn overhandigd; 

5.6. De gevrijwaarden te vrijwaren van iedere mogelijke of 
verwondingen die zijn toegebracht aan een derde partij als gevolg 
van zijn/haar deelname aan een of meerdere tours. Deze vrijwaring 
is tevens van kracht en zijn bindend voor zijn/haar erfgenamen, 
verwanten, executeurs, administrateurs en vertegenwoordigers in 
het geval van zijn/haar overlijden of invaliditeit. 

5.7. Deze verklaring en eventuele rechten, taken en verplichtingen 
tussen de partijen van deze verklaring worden beheerst door 
Surinaams recht, ongeacht de locatie waar een tour plaatsvindt en 
ongeacht de locatie waar zich eventueel een calamiteit voordoet. 
Eventuele geschillen zullen worden beslecht conform Surinaams 
burgerwetboek. 

 
6. Verklaring 
6.1. Bij het akkoord gaan en accepteren van deze verklaring baseer ik 

mij niet op mondelinge of schriftelijke verklaringen van de 
gevrijwaarden met betrekking tot de veiligheid van tours van 
Busiwagi, behalve die zijn uiteengezet in deze verklaring. 

6.2. Ik bevestig dat de algemene voorwaarden en deze verklaring ter 
beschikking zijn gesteld en heb gelezen en begrepen. Ik ben me 
ervan bewust dat door deze algemene voorwaarden en vrijwaring 
te accepteren ik afstand doe van bepaalde juridische rechten die ik 
of mijn erfgenamen, verwanten, executeurs, administrateurs en 
vertegenwoordigers kunnen hebben tegen de gevrijwaarden. 

 
Naam ________________________________________ 
 
Datum __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ - 2 0 __ __  
 
Handtekening 


