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Vervoer:  

Deelnemer of het deelnemende bedrijf heeft de mogelijkheid zijn eigen vervoer van en/of naar 

de vakantiebestemming te regelen. Het organiseren van eigen vervoer valt geheel voor risico 

van de deelnemer.  

Eigendommen: 

Fruhstuk kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verduistering, verlies of 

beschadiging van goederen van deelnemers, waaronder inbegrepen het gehuurde materiaal. 

Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar (gehuurde) eigendommen.  

Letsel: 

Fruhstuk kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel, toegebracht 

door deelnemers aan andere deelnemers of derden.  

Activiteiten:  

Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor activiteiten die niet door Fruhstuk zijn georganiseerd, 

zoals uitgaan. Voor gebeurtenissen tijdens door deelnemer(s) zelf geplande activiteiten draagt 

Fruhstuk geen enkele verantwoordelijkheid. Deelnemer dient zelf zijn/haar niveau in te 

schatten en zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen. Fruhstuk raadt aan lessen te nemen 

indien deelnemer niet ervaren genoeg is.  

Huur:  

Een huurovereenkomst voor de huur van ski- en/of snowboardmateriaal wordt direct gesloten 

tussen deelnemer en het verhuurbedrijf. Fruhstuk is hierbij geen partij en kan in geen geval 

aansprakelijk worden gesteld voor nakoming of schadevergoeding. Fruhstuk raadt deelnemer 

aan zich slechts te begeven op de aangegeven skipistes. Het verlaten van de aangegeven 

skipistes is voor risico van deelnemer zelf.  

Overmacht:  

Weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld een storm of sneeuwtekort, vallen, ook in het geval 

van een sluiting van de skipistes, niet binnen de risicosfeer van Fruhstuk. Dit valt onder 

overmacht en kan daarom niet leiden tot enige schadevergoeding of het recht te annuleren. 

Verzekering:  

 Deelnemer is verplicht in het bezit te zijn van een ziektekostenverzekering welke de skisport 

dekt en een bijbehorende verzekeringspas. Daarnaast raadt Fruhstuk alle deelnemers aan om 

een reisverzekering met wintersportdekking en een annuleringsverzekering af te sluiten. 

Fruhstuk is in geen geval aansprakelijk voor schade van deelnemers of derden, welke is 

ontstaan tijdens het skiën.  

Deelnemer is verplicht Fruhstuk op de hoogte te stellen van eventuele 

ziekte/beperking/medicatie van welke aard dan ook. 

 


