
Validiteitsverklaring 
Definities: 

In deze validiteitsverklaring wordt verstaan onder: 

Organisator: Canigou Outdoor, 55 Chemin Départemental 35, 66320 Espira-de-Conflent, 
Frankrijk. 
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst een 
evenement, voor personen in groepsverband, boekt en welke eveneens verantwoordelijk is 
voor het correct doorgeven van de validiteitsinformatie van / cq aan de deelnemers. 
Deelnemer(s): de perso(o)n(en) die aan de activiteit(en) deelnemen. 
Fieldmanager: Een hoofdinstructeur van Canigou Outdoor welke verantwoordelijk is voor het 
verloop van de desbetreffende dag en derhalve de medewerkers van Canigou Outdoor 
aanstuurt. 
Contra-Indicaties: (ernstige) blessures of aandoeningen aan een of meerdere lichaamsdelen, 
of gemoedstoestanden die het uitvoeren van een activiteit gevaarlijk dan wel onmogelijk 
maken. 

De opdrachtgever verklaart hierbij namens zichzelf en alle deelnemers van de 
desbetreffende activiteit(en): 

• Contra-indicaties, kledingadviezen en regels m.b.t. alcohol, drugs en medicijngebruik 
te handhaven. 

• Zelf verantwoordelijk te zijn om te bepalen in welke mate een contra-indicatie 
belemmerend werkt bij de uitvoering van een activiteit. 

• Bekend te zijn met het feit dat deelname aan de activiteit(en) geheel op eigen risico 
plaats vindt. 

• Kennis te hebben genomen van moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de 
activiteit(en) waarop deze verklaring betrekking heeft. Zie ommezijde voor het 
validiteits schema. 

• Alle van belang zijnde medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of 
andere deelnemers schriftelijk aan de organisator te hebben gemeld. 

• Voor wat gezondheid en conditie betreffen, zich in staat te achten, deel te nemen aan 
de activiteit(en), waarop deze verklaring betrekking heeft. 

• Fysiek en mentaal in staat te zijn om deel te nemen aan de activiteiten(en) waarop 
deze verklaring betrekking heeft, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen. 

• Het validiteits schema geraadpleegd te hebben voor een kledingadvies voor de 
betreffende activiteit(en). Zie ommezijde voor het validiteits schema. 

• Het validiteits schema geraadpleegd te hebben voor een schoeiseladvies voor de 
betreffende activiteit(en). Zie ommezijde voor het validiteits schema. 

• Bij een (bijna) ongeval dat heeft plaats gevonden met als gevolg fysieke dan wel 
psychische ongemakken of verwondingen dit terstond te melden bij de  

• fieldmanager van Canigou Outdoor. Zonder deze onmiddellijke melding zal Canigou 
Outdoor geen verdere acties m.b.t. aansprakelijkheid ondernemen. 

• Deze validiteitsverklaring te hebben ontvangen, volledig te begrijpen en akkoord te 
gaan.  

Opdrachtgever verklaart zich door ondertekening akkoord met deze  validiteitsverklaring. 
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Validiteitsschema 

X    : dat men niet mag deelnemen aan de desbetreffende activiteit 
Intensiteit   : wordt beoordeeld met een cijfer op schaal van 1 tot 5 

Kledingadvies  a. makkelijk zittende maar niet los hangende kleding  
b. zwemkleding  
c. lange haren in net of elastiekje 
d. geen sieraden 
e. zonnebrand 
f.  kleding wat vies mag worden 
g. droge kleding, ondergoed, enz. voor terug in de bus/auto 

Schoeisel  1. stevige schoenen/ wandelschoenen 
2. schoenen die nat en vies mogen worden 
3. geen slippers/hakken/vrije tijdsschoenen

Minimale 
Leeftijd

Kledingadvies Schoeisel Zwangerschap 
- 

niet mogelijk 
aan 

deelneming

Hartklachten 
- 

niet mogelijk 
aan 

deelneming

Intensiteit

Via Ferrata st 
Paul 13 A.C.D.E. 1.3. x x 4
Via Ferrata st 
Paul Easy 10 A.C.D.E. 1.3. x x 2
Via Ferrata st 
Martin 10 A.C.D.E. 1.3. x x 3
Canyoning 
Easy 10 B.C.D.G 2.3. x x 3
Canyoning 
Medium 13 B.C.D.G 2.3. x x 4
Canyoning Hard 15 B.C.D.G 2.3. x x 5
Canyoning 
Extreme 16 B.C.D.G 2.3. x x 5++
Abseilen 10 A.C.D.E. 1.3. x x 3
Grotten 10 C.D.F.G. 2.3. x x 3
Boogschieten 8 1
Klimmen 8 A.B.C.D.E. 1.3. x x 2
High Ropes 1,40 

meter
A.C.D. 1.3. x x 2

Shoot Out 10 A.D.F. 2.3 x x 3

Mountainbike 
Easy 10 A.E.F. 2.3. x x 3

Mountainbike 
Medium 13 A.E.F. 2.3. x x 5

Mountainbike 
Hard 15 A.E.F. 2.3. x x 5++
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