Huisregels
•

De deelnemer van activiteiten met de kabelskibaan verklaart kennis te hebben genomen van de
veiligheidsvoorschriften zoals opgehangen op de locatie en beschikbaar bij de kassa en op de TV
voorafgaand aan deelname.

•

De deelnemer is verplicht gebruik te maken van het beschikbaar gestelde veiligheidsmateriaal:
zwemvest en helm.

•

De deelnemer houdt de handel/handgreep in de handen. De deelnemer zal nooit de kabel of
handgreep rond om de nek halen of om gedeelten van het lichaam. Bij een val, zal de deelnemer nooit
de lijn opnieuw pakken.

•

Het gebruik van obstakels wordt gezien als extreem gevaarlijk. Gebruik van de obstakels is niet
toegestaan, tenzij voldaan is aan de voorwaarden als hieronder gesteld onder “Voorwaarden
obstakels”.

•

Bij een dreigend aanvaren met een obstakel dient men ver van te voren los te laten om botsingen te
voorkomen.

•

Bij dreiging van gebruikmaken van een obstakel mag de kabelmedewerker deelname weigeren.

•

Het Wakeboards welke waterskibaan Sneek de deelnemer ter beschikking stelt, mogen worden
gebruikt voor obstakels mis is voldaan aan de “voorwaarden obstakels” Het gebruik is voor rekening
en risico van de deelnemer.

•

Bij het loslaten van de lijn houdt de deelnemer zelf voldoende afstand van steiger, boten, boeien,
palen en andere obstakels die in het vaarwater liggen.

•

Vermijd risico zoveel mogelijk voor uzelf en derden, bij twijfel laat u de houten handel ook gelijk los en
laat u zichzelf achterover vallen of kiest u een andere veilige weg.

•

De deelnemer dient zaken welke beschikbaar worden gesteld als een goede huisvader te beheren en
na gebruik in dezelfde staat te retourneren. Schade aan deze zaken komt voor rekening van de
deelnemer en wordt op de deelnemer verhaald.

•

Gebruik van de kabelwaterskibaan is verboden na het nuttigen van alcoholhoudende dranken en/of
geestverruimende middelen.

•

De deelnemer is verplicht de aanwijzingen en instructies van het personeel op te volgen en de
veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

•

De deelnemer is te allen tijde verplicht zijn veiligheid en die van derden in acht te nemen.

•

Gebruikmaking van de kabelwaterskibaan is alleen toegestaan aan personen die voldoende
zwemvaardig zijn.

•

Gebruik van de kabelwaterskibaan is voor personen onder de 12 jaar uitsluitend toegestaan indien
deze wordt begeleid door een instructeur van Waterskibaan Sneek.

•

Op verzoek van de exploitant dient de deelnemer zich te legitimeren.

•

Waterskibaan Sneek is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of zoekraken van zaken van de
deelnemer.
Waterskibaan Sneek is te allen tijde bevoegd de deelnemer met onmiddellijke ingang het gebruik van
de kabelwaterskibaan en overige faciliteiten te ontzeggen, indien de deelnemer in strijd handelt met
de voorschriften, instructies of huisregels, dan wel indien de veiligheid in gevaar wordt gebracht.

•

•
•

Gebruik van de kabelwaterskibaan geschiedt volledig op eigen risico.
Het is derden niet toegestaan om zonder toestemming van Waterskibaan Sneek instructie/les te geven
of producten te verkopen op het terrein van Waterskibaan Sneek

•

Aan het beoefenen van waterskiën/wakeboarden, en andere vormen van watersport achter een kabel
skibaan zijn risico's verbonden. Iedere individuele skiër is verplicht een polsbandje te dragen. De
polsbandjes zijn persoonlijk en dus niet overdraagbaar. Met de aankoop van een polsbandje verklaart
de deelnemer zich akkoord met de huisregels en de veiligheidsvoorschriften voor gebruik van de
kabelskibaan.

Voorwaarden obstakels
•

Het gebruik van obstakels gelegen in het vaarwater van de kabelskibaan is in alle gevallen verboden
voor onervaren deelnemers.

•

Het gebruik van obstakels is uitsluitend toegestaan met toestemming van Waterskibaan Sneek.

•

Men mag na voldoen aan de volgende punten en kennis genomen te hebben van de risico’s gebruik
maken van de obstakels:
-

De deelnemer heeft voldoende ervaring met de kabel waterskibaan;
De deelnemer heeft goedkeuring van Waterskibaan Sneek voor gebruik van de obstakels;
De vinnen onder het board zijn verwijderd of vallen binnen de ronding van het board en zijn
van polyester.
De deelnemer draagt een veiligheidshelm die voldoende vast zit;
De deelnemer draagt een door de kustwacht goedgekeurd reddingsvest;
De deelnemer moet een eigen verzekering hebben afgesloten voor het gebruiken hiervan.

•

De deelnemer zal nooit aanvaren op een obstakel als deze als niet veilig wordt beschouwd of als er
een derde in de landing of aanvaar plaats ligt.

•

De deelnemer is zich bewust een groot risico te nemen bij het gebruik maken van obstakels. De
deelnemer is bewust dat lichamelijk letsel of zelfs dood het gevolg kan zijn van het gebruik van
obstakels.

•

Voor het wegvaren dient de deelnemer aan de kabelski operator / medewerker te hebben gevraagd of
er gebruik mag worden gemaakt van de obstakels en is hier zelf verantwoordelijk voor. Bij het niet
vragen moet er vanuit worden gegaan dat het gebruiken van obstakels als niet veilig wordt
beschouwd. Het gebruik van obstakels is dan niet toegestaan voor de deelnemer;

•

De kabel baan medewerker mag toegang weigeren aan deelnemer bij het niet in acht nemen van
bovenstaande punten

