
Algemene Voorwaarden
Go Fast Watersports: Powerboat Caribbean

Bij Powerboat Caribbean nemen we uw veiligheid erg serieus en we nemen alle redelijke
maatregelen om letsel en beschadiging van eigendommen te voorkomen.
Desalniettemin zijn er altijd risico’s die wij niet kunnen voorkomen door de aard van de
tocht(en). Die kunnen zijn: gevaren bij het op- of afstappen, aanleggen van de boot,
weer-gerelateerde risico’s, risico’s bij het banana/tube varen of bij andere
watersportactiviteiten en plotselinge bewegingen. Onder deze risico’s vallen ook de
mogelijkheid van persoonlijk letsel of dood en de mogelijkheid van schade aan
persoonlijke eigendommen. U stemt hierbij in dat u alle verantwoordelijkheid voor uw
handelingen aan boord aanvaardt en dat u Powerboat Caribbean vrijwaart van enige en
alle claims van persoonlijk letsel, dood of beschadiging van persoonlijke eigendommen
van u of een minderjarig kind in uw zorg gedurende de tours van Powerboat Caribbean,
ongeacht de reden van het persoonlijk letsel, dood of beschadiging van eigendommen,
inclusief nalatigheid van enig persoon, ongeacht of deze persoon met Powerboat
Caribbean geassocieerd is of niet.

Indien het weer slecht is, als de Powerboat technische problemen heeft of als om een
andere reden uw trip wordt gecancelled zullen we met u een alternatieve mogelijkheid
bespreken. Indien u niet kunt of wilt verplaatsen en indien u al betaald heeft dan zal uw
geld teruggestort worden.

Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden bij het online boeken van een
boottocht met Powerboat Caribbean, geef ik mijn rechten aangaande film- en fotografie
op en stem ik toe dat Powerboat Caribbean mijn foto’s mag gebruiken voor hun media
kanalen. Mensen met bewegingsproblemen, mensen met nek, rug of andere fysieke
klachten worden ten strengste afgeraden om een Powerboat-tour te boeken. Zwangere
vrouwen kunnen geen Powerboattour boeken vanwege de risico’s die met de tour
komen.

Door het akkoord gaan met deze voorwaarden stemt u met het volgende in:
- Breng en gebruik geen illegale middelen aan boord
- Breng niemand in gevaar
- Volg de instructies van de kapitein en de crew op elk moment
- Hinder het personeel niet in hun werk

Niet voldoen aan de voorwaarden als hierboven kan ertoe leiden dat de tour afgebroken
wordt.


