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Décharge tegenover de vzw Speleo Klub Universiteit Leuven (SPEKUL)  

voor alle activiteiten binnen haar werking 

Overeenkomst 

Tussen ondertekenden: 

De vzw SPELEO KLUB UNIVERSITEIT LEUVEN, met maatschappelijke zetel gevestigd te Minderbroederstraat 50, 3001 
Leuven, vertegenwoordigd door een van haar bestuurders, hierna genoemd vzw SPEKUL, enerzijds en 

Naam:   

Geboortedatum:   

Adres:   

Rijksregisternummer: 
nummer: 

 

hierna genoemd ‘gebruiker’ anderzijds, wordt het volgende overeengekomen: 

1. De gebruiker verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met en zich te gedragen naar alle hierna vermelde verplichtingen, voorwaarden en 

bepalingen; 

2. De gebruiker zal de speleouitrusting en –materiaal inclusief grot(duik)sleutels ter beschikking gesteld door de vzw SPEKUL uitsluitend 

gebruiken mits toelating van de vzw SPEKUL of een door haar gemachtigd bestuurslid of lesgever zowel wat betreft de keuze van 

grotactiviteit, materiaal, uitrusting als de aard van de grot; 

3. De gebruiker verklaart voor de duur van zijn/haar lidmaatschap te voldoen aan de medische vereisten voor het deelnemen aan 

speleologische activiteiten; 

4. De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van de deontologische code en huisreglement van het VVS, de reglementen en onderrichtingen 

van de vzw SPEKUL en deze, evenals de onderrichtingen van haar lesgevers, stipt te zullen naleven; 

5. De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van de gebruikfolders en technical notices van de ter beschikking gestelde speleouitrusting en -

materiaal, en de voorgeschreven gebruiksbeperkingen stipt te zullen naleven; 

6. Bij gebeurlijk ongeval zal de gebruiker onmiddellijk de vzw SPEKUL verwittigen, de wettelijke formaliteiten vervullen en zonder uitstel de 

vzw SPEKUL een omstandig ongevalsverslag/aangifte bezorgen; 

7. Door het enkele feit van de ingebruikname van speleouitrusting en -materiaal ter beschikking gesteld door de vzw SPEKUL, wordt de 

gebruiker de vervoerder en/of de exploitant van de gebezigde speleouitrusting en -materiaal en ontlast hij/zij de vzw SPEKUL, de KU 

Leuven, hun leden, bestuurders, organen en aangestelden van iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik of de 

terbeschikkingstelling van de speleouitrusting en -materiaal en meer algemeen, door ondertekening van deze overeenkomst, van iedere 

aansprakelijkheid voor gebeurlijke ongevallen in het kader van en de verplaatsingen van- en naar alle activiteiten van de vzw SPEKUL, 

zelfs ingeval van zware fout. 

8. De afstand van verhaal en de aansprakelijkheidsbeperkingen voorzien in het artikel 7 van onderhavige overeenkomst kunnen, behoudens 

hetgeen de wet of polis voorschrijft, niet ingeroepen worden door de verzekeraars en doen geen afbreuk aan de verzekeringswaarborgen 

uit de polissen onderschreven door de vzw SPEKUL, de KU Leuven, het VVS of enig andere verzekeringsovereenkomst. De gebruiker 

verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de door de vzw SPEKUL, VVS afgesloten verzekeringspolissen, inzonderheid de 

gevallen van niet-verzekering en uitsluitingsgronden die een weigering van tussenkomst of verhaal lastens de gebruiker kunnen 

meebrengen. De gebruiker verklaart uitdrukkelijk zich naar de voorwaarden en onderrichtingen van de verzekeraars te gedragen. De 

gebruiker verklaart tevens kennis te hebben genomen van de verzekerde bedragen en zich sterk te maken, voor zichzelf en zijn/haar 

rechthebbenden en rechtverkrijgenden, dat hij/zij afziet van ieder verhaal of schadeëis lastens de vzw SPEKUL en de KU Leuven, hun 

leden, bestuurders, organen en aangestelden, voor schade uit een ongeval met door vzw SPEKUL ter beschikking gesteld speleouitrusting 

en -materiaal of tijdens een door vzw SPEKUL georganiseerde activiteit, die de verzekerde bedragen te boven gaat; 

9. Ingeval van niet (volledige) betaling van een factuur van de vzw SPEKUL op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van 12% verschuldigd zijn en een verwijlintrest van 10% vanaf de vervaldag. Tevens 

wordt het gebruik van het materiaal van de vzw SPEKUL opgeschort tot de dag van de volledige betaling. 

10. Alleen de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd om geschillen m.b.t. onderhavige overeenkomst te beslechten. 

Opgemaakt te Leuven, in twee exemplaren op (datum)  

Namens de 

vzw SPELEO KLUB UNIVERSITEIT LEUVEN  

(vzw SPEKUL) 

 

 

 

handtekening, naam en functie

DE GEBRUIKER, 

(ouders of voogd voor minderjarigen) 

 

 

 

handtekening voorafgegaan door handgeschreven tekst 

‘gelezen en goedgekeurd’ 

http://spekul.be/
mailto:info@spekul.be

