
 
(NAAM)                                                                   verklaart middels ondertekening van dit formulier aan Eye Sea 
Bonaire B.V. en de vrijgestelde partijen dat zij van alle aansprakelijkheid die voortvloeit vanuit persoonlijk letsel, 
schade aan goederen of onrechtmatige dood veroorzaakt door onder meer maar niet beperkt tot nalatigheid 
worden vrijgesteld. Ik heb mijzelf, en mijn erfgenamen, geïnformeerd over de inhoud van dit 
aansprakelijkheidsformulier door het formulier te lezen voordat ik dit formulier voor akkoord heb getekend.   
                                                   
Handtekening:      
 
Handtekening ouder/voogd:           
(mits van toepassing)                                               Datum  

Aansprakelijkheidsformulier 
 

1. Eye Sea Bonaire is een besloten vennootschap 
(hierna: B.V.) dat onder meer tours op het water 
organiseert door gebruik te maken van een boot. De 
gast is de natuurlijke persoon die bij Eye Sea Bonaire 
B.V. een tour afneemt of verzoekt om al het overige 
waarbij Eye Sea Bonaire B.V. onder meer gebruik dient 
te maken van de boot. 
 
2. Het aansprakelijkheidsformulier is van toepassing op 
alle diensten die Eye Sea Bonaire B.V. aanbiedt en op 
alle juridische relaties die hieruit voortvloeien of die 
gerelateerd zijn aan de aangeboden diensten. Het 
aansprakelijkheidsformulier moet worden getekend 
door de gast voordat of kort nadat de boot van Eye Sea 
Bonaire B.V. door de gast wordt betreden.  
 
3. De gast begrijpt en is akkoord met het niet 
aansprakelijk of verantwoordelijk kunnen houden van 
Eye Sea Bonaire B.V. dan wel aan Eye Sea Bonaire 
B.V. gelieerde partijen (hierna ‘vrijgestelde partijen’) 
zoals onder meer maar niet beperkt tot werknemers, 
agenten, rechtverkrijgenden en aanbieders van Eye 
Sea Bonaire B.V voor letsel, dood of enige andere 
schade die zich kan voordoen gedurende de periode 
dat de gast gebruik maakt van diensten die worden 
aangeboden door Eye Sea Bonaire B.V. Eye Sea 
Bonaire B.V. noch de vrijgestelde partijen zijn niet 
aansprakelijk te stellen voor nalatigheid op welke 
manier dan ook.  
 
4. In overweging nemende dat de gast gebruik maakt 
van de boot verklaart de gast akkoord te zijn dat hij of 
zij alle risico’s op zich neemt die verband kunnen 
houden met het varen op een boot en de participatie 
aan de tour op de boot van Eye Sea Bonaire B.V.  
 
5. De gast vrijwaart Eye Sea Bonaire B.V. en alle 
vrijgestelde partijen van enige claim of rechtszaak die 
kan worden ingesteld door de gast zelf, de familie of de 
erfgenamen van de gast.  
 
6. De gast begrijpt dat bij het instemmen om op de boot 
van Eye Sea Bonaire B.V. te zijn er bepaalde risico’s 
zijn die zich kunnen voordoen zoals onder meer maar 
niet beperkt tot verdrinking, ongelukken en fysieke 
problemen met eventueel de dood ten gevolg. De gast 
aanvaardt het risico van het ontstaan van enig letsel en 
verklaart Eye Sea Bonaire B.V. en/of de vrijgestelde 
partijen niet verantwoordelijk te houden voor het 
onverhoopt ontstane letsel.   
 
7. De gast neemt de volledige verantwoordelijkheid 
voor zijn of haar eigen acties en veiligheid op zich 
zolang de gast op of rondom de boot van Eye Sea 
Bonaire B.V. is en/of participeert aan een tour en/of 

gebruik maakt van transport of andere diensten die 
worden aangeboden door Eye Sea Bonaire B.V. aan 
de gast.  
 
8. Eye Sea Bonaire B.V. zal op eerste verzoek van de 
gast een reddingsvest en overig veiligheidsmateriaal 
ter beschikking stellen aan de gast. Het is de 
verantwoordelijkheid en de verplichting van de gast om 
te vragen en gebruik te maken van veiligheidsmateriaal 
dat aan boord is van de boot van Eye Sea Bonaire B.V.  
 
9. De gast begrijpt dat alle riffen, koralen, vissen en 
andere organismen rondom Bonaire beschermd zijn bij 
wet. De gast begrijpt dat het een strafbaar feit is om 
een speer bij zich te dragen en/of het rif en rif-
organismen te beschadigen, kapot maken, vervuilen, 
verwonden en dat het niet naleven van deze wetten 
kan resulteren in een gevangenisstraf, boetes en/of 
directe uitzetting.  
 
10. De gast verklaart dat hij of zij meerderjarig is en 
wettelijk bevoegd om dit aansprakelijkheidsformulier te 
tekenen en in het geval van een minderjarige gast is er 
door de ouder of voogd schriftelijke toestemming 
verleend door het aansprakelijkheidsformulier mede te 
tekenen voor akkoord.  De gast verklaart het 
aansprakelijkheidsformulier te tekenen vanuit zijn of 
haar eigen vrije wil.  
 
11. De gast begrijpt dat de hierin opgenomen 
voorwaarden contractueel van aard zijn en dat de gast 
akkoord gaat met een beperking van de 
aansprakelijkheid van Eye Sea Bonaire B.V. en de 
vrijgestelde partijen. De gast ziet af van zijn of haar 
wettelijke rechten door ondertekening van dit 
aansprakelijkheidsformulier. In het geval dat er sprake 
is van een bepaling die ongeldig bevonden wordt zal 
deze bepaling worden gescheiden van de rest van het 
aansprakelijkheidsformulier. De overige bepalingen van 
het aansprakelijkheidsformulier zullen haar geldigheid 
behouden.   
 
12. Het aansprakelijkheidsformulier is opgesteld in de 
Nederlandse taal. Op de rechtsverhouding tussen Eye 
Sea Bonaire B.V. en de gast is het Nederlands recht uit 
het Caribische deel van Nederland (BES-recht) van 
toepassing. Alleen de Caribisch-Nederlandse rechter 
zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Eye Sea 
Bonaire B.V. en gast kan ontstaan, kennis te nemen. 
Een geschil tussen Eye Sea Bonaire B.V. en gast dient 
te allen tijde eerst te worden voorgelegd aan de 
Rechtbank te Kralendijk Bonaire.  


