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Deelnemersverklaring 
Met blokletters invullen, ondertekenen, scannen en retourneren naar 

info@childrenasking.org of terugsturen naar: Children Asking – Het Tasveld 9 – 3342 GT 

Hendrik Ido Ambacht.  

 

Ondergetekende, ………………………………………........................................ (voornaam(en) 
zoals vermeld in paspoort. bij onjuiste vermelding is de vliegticket ongeldig) 

 

 

……………………(tussenvoegsel……………………………........................................ (achternaam), 

 

 

..........................................................................................(straat en huisnummer), 

 

 

.......................................................................................... (postcode/Woonplaats), 

 

 

................................................................................................. (telefoonnummer), 

 

 

................................................................................................................ (Email), 

 

 

Geboren: ……… (d) …………………… (m) ……………… (j) te ....................................plaats)**, 

 

 

Paspoortnummer: ………………………………………*** 
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verklaart dat hij/zij* in de periode van ................ t/m ............... deelneemt aan de 

BRAZILIËREIS 2019 zoals die op de website van Children Asking is vermeld en akkoord 

gaat met de onderstaande voorwaarden. 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Ondergetekende verklaart dat hij/zij* tijdens zijn/haar* verblijf bij de stichting de 

stichting Children Asking – Brasil, Rue Freguesia das Vargens 86, CEP 08190-530 

te Vila Itaim, São Paulo (SP), Brazilië en tijdens de reis en het verblijf op de 
projecten die door deze stichting worden gecoördineerd, de stichting Children 

Asking van iedere claim op juridische aansprakelijkheid welke door ongeval of 

enige andere vorm van overkomend onheil, anders dan door grove nalatigheid 

van de stichting Children Asking veroorzaakt, vrijwaart. 

2. Ondergetekende verklaart tevens alle benodigde verzekeringen, zoals 

aansprakelijkheid, ziektekosten en repatriëring te hebben afgesloten en de door 

de GGD geadviseerde inentingen te hebben ontvangen of deze ruim voor vertrek 

te zullen regelen. Bij gebreke hiervan vrijwaart ondergetekende de stichting 

Children Asking van alle consequenties hier aan verbonden. 

3. Ondergetekende verklaart hierbij de autoriteit en het gezag van het wettig 

bestuur van de stichting Children Asking en de door het bestuur aangestelde  

vertegenwoordigers(sters) in Brazilië te aanvaarden en instructies aangaande 

gedrag en veiligheid stipt op te volgen. 

4. Ondergetekende overlegt aan de groepsleider een referentie van domininee / 

voorganger of oudste van zijn/haar* kerk of gemeente. 

5. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het via onze website 

gepubliceerde zogenaamde Child Rights Protection Protocol en dat te aanvaarden. 
Zie: https://www.childrenasking.org/wp-content/uploads/2018/11/Child-rights-

protection-Children-Asking-2013.pdf  

6. Ondergetekende verklaart de anuleringsvoorwaarden van deze reis, zoals ge 

publiceerd op onze website, te hebben gelezen en aanvaard. 
Zie:https://www.childrenasking.org/wp-

content/uploads/2018/08/Annuleringsvoorwaarden-Brazili%C3%ABreis-2019.pdf 

    

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN 

7. Ondergetekende zal (behoudens een geldig excuus) actief meewerken in de 

voorbetreiding van de reis en aan de door de groepsleiding geplande 

bijeenkomsten en activiteiten deelnemen.  

8. Ondergetekende zal zich houden aan het huishoudelijkregelement waarin zaken 
als corvee, internetprotocol, omgangsvormen, deelname aan de groepsactiviteiten 

geregeld zijn.    
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ONDERTEKENING (Bij minderjarigheid dienen ouders/voogden mede te 

ondertekenen.)  

 

 

………………………………….................. (plaats) …………………………………............ (datum) 

 

 

………………………………… (ondergetekende) 

         (handtekening)   

 

 

Bij minderjarigheid 

 

 

 

…………………………………............ (ouder 1)*** ......……………………………… (ouder 2)*** 

         (handtekening)                                                        (handtekening)   

 

 

 

*     = doorhalen wat niet van toepassing is. 

**  = minimumleeftijd op datum van vertrek is 16 jaar. (kinderen onder begeleiding van ouders uitgezonderd)  

***  = copie paspoort meezenden.  
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