
WILT ERKLÆRING 

Hos Wilt Aps vægter vi sikkerhed højt. Det skal være så sikkert som muligt, for alle vores gæster at benytte 

vores aktiviteter. Det er derfor vigtigt, at du forstår og følger de regler og betingelser, der står skrevet i 

denne ansvarsfraskrivelse, og lytter til de instrukser, du får af vores Game Leaders og medarbejdere hos 

Wilt ApS. 

Dette er et juridisk bindende dokument, og indeholdende vilkår og betingelser har betydning for dine 

juridiske rettigheder. Det er derfor vigtigt, at du læser og forstår dem. Wilt ApS er leverandør af 

fritidstjenester, der inkluderer trampolinspring, paintball og mange andre fritidsaktiviteter. Når du benytter 

faciliteter og aktiviteter i Wilt ApS, accepterer du samtidig at være bundet af disse betingelser. 

Med min underskrift, vedkender jeg, at hvis nogen/noget (person eller ejendom) skulle komme til skade 

under min deltagelse i en Wilt ApS’ aktivitet, kan en dansk domstol retmæssigt vurdere, at jeg har 

fraskrevet min og den mindreårige deltagers, jeg har ansvar for efter aftale med dennes forældre eller 

værge, rettighed til at opretholde en retssag mod Wilt ApS eller eventuelle angivne parter på grundlag af 

ethvert krav, som jeg har fraskrevet heri. 

Jeg har haft fornøden tid til at læse hele dette dokument, inkl. vilkår og betingelser i bilag 1. Jeg har læst og 

forstået det, og jeg vedkender at binde mig juridisk til dokumentets betingelser. Jeg vedkender samtidig at 

overholde Wilt ApS’ regler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SKAL DU SPILLE PAINTBALL OG ER DU UNDER 18 ÅR – skal printes og udfyldes af værge 
Forældre med forældremyndighed eller værge skal udskrive underskrive for den 

mindreårige her:  

Dato:    

Navn:   

Underskrift:    

 
Du kan blive bedt om bevis for din alder, så vær venlig at sørge for at have gyldig legitimation på dig. Uden 

gyldig legitimation kan du blive nægtet adgang. 
 
 
 



Bilag 1 - Vilkår og betingelser 
 

 
Generelt 

 

1) Jeg vedkender, at deltagelse i de aktiviteter, som Wilt ApS 

leverer, indeholder kendte og ukendte risici, der kan føre til 

fysisk eller psykisk skade, lammelse, død eller anden skade 

på mig selv, ejendom eller andre. 

2) Jeg vedkender og lover hermed at acceptere og påtage 

mig alle risici forbundet med brug af aktiviteter i Wilt ApS. 

Min deltagelse i disse aktiviteter er fuldt ud frivillig, og jeg 

vælger at deltage på trods af alle risici. 

3) Jeg lover aldrig at benytte Wilt ApS´ aktiviteter uden at 

have modtaget de fornødne sikkerhedsinstruktioner af Wilt 

ApS’ Game Leaders omkring de enkelte aktiviteter, jeg 

deltager i. Og jeg garanterer, at jeg til enhver tid vil følge 

disse, så længe jeg er på stedet, hvor aktiviteterne udføres. 

4) Hvis jeg har nogle helbredsmæssige betænkeligheder, 

anbefaler Wilt ApS, at jeg kontakter egen læge og får 

helbredsgodkendelse fra denne, før jeg deltager i 

aktiviteterne. 

5) Der er ingen adgang i Wilt ApS’ aktiviteter under 

påvirkning af stoffer. Indtag af alkohol må kun ske i 

begrænset mængde, og Wilt ApS’ Game 

Leaders/medarbejdere kan til hver en tid udelukke tydeligt 

berusede gæster fra enhver aktivitet i Wilt ApS. Skulle dette 

finde sted, er gæsten IKKE berettiget til at få refunderet hele 

eller dele af sin betaling. 

6) Personalet hos Wilt ApS kan til hver en tid udelukke 

gæster, som er til fare for sig selv eller andre fra enhver 

aktivitet, hvis personalet vurderer at dette er tilfældet. 

Udelukkelser fra aktiviteter berettiger IKKE gæsten til 

refusion af hele eller dele af betalingen. 

 
7) Som voksen deltager, eller som forældre/værge til en 

mindreårig deltager, vedkender jeg hermed i forbindelse 

med brug af aktiviteter i Wilt ApS, at Wilt ApS har min 

tilladelse til fotografere/filme mig eller mit barn/børn eller 

barn/børn under mit værgeskab til brug af reklame- eller 

markedsføringsmæssig karakter for Wilt ApS. Jeg frakender 

mig enhver rettighed til at gennemse eller godkende brugen 

af sådanne fotos/optagelser, og jeg vedkender og samtykker 

samtidig, at brugsretten benyttes uden nogen form for 

kompensation til mig. 

8) Jeg vedkender, at Wilt ApS ikke er ansvarlig for nogen 

form for skade jeg, anden part eller min ejendom måtte lide, 

uanset hvordan de måtte være opstået i forbindelse med 

brug af aktiviteterne eller ved ophold i Wilt ApS. 

9) I det tilfælde, at deltageren er mindreårig, vedkender jeg, 

at denne ansvarsfraskrivelse er indgået på vegne af den 

mindreårige deltager, og alle betingelser, fraskrivelser og 

indgåede løfter heri er bindende for den mindreårige 

deltager. Jeg vedkender som forældre/værge til den 

mindreårige deltager at have fuld myndighed til med min 

underskrift at gøre denne ansvarsfraskrivelse juridisk 

bindende for den mindreårige deltager. 

 

 

10) Til yderste lovmæssige omfang, men stadig underlagt 

ufravigelige forbrugergarantier i henhold til dansk 

forbrugerlovgivning, kan Wilt ApS, vores medarbejdere, 

ledelse eller repræsentanter på ingen måde holdes ansvarlig 

for noget rejst krav foretaget for nogen form for indirekte 

eller følgelige tab eller skade. Dette gør sig uden 

begrænsning gældende for personlig skade, økonomisk tab 

(såsom tab af fortjeneste, brug af kapital eller indtægt, eller 

andet), og enhver form for straffende, eksemplificerende, 

specielt, tilfældigt eller indirekte tab eller skade, uanset om 

skaden er opstået i kontrakt, erstatningsret (herunder 

uagtsomhed), egenkapital, brud på lov eller lovbestemt pligt 

eller ved misligholdelse af diverse forbrugergarantier. 

11) Jeg vedkender og lover hermed udtrykkeligt at 

acceptere samtlige eksisterende risici, også risici forbundet 

med aktiviteter, og jeg vedkender samtidig, at deltagelse i 

aktiviteter er frivillig, og jeg vælger af egen fri vilje at 

deltage på trods af de risici. Jeg vedkender at friholde Wilt 

ApS, vores udstyrsleverandør og -producenter fra enhver 

fordring, krav eller handlemulighed forbundet med min 

deltagelse i aktiviteterne.  

12) Denne ansvarsfraskrivelse vil blive underlagt og fortolket 

i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, og 

eventuelle tvister vedrørende denne ansvarsfraskrivelse er 

underlagt de danske domstole. 

 
 

Særlige vilkår og betingelser for JUMP ZONE: 
 

A) Jeg vedkender, at aktiviteterne i Jump Zone forudsætter 

et fornuftigt niveau af atletisk og fysisk formåen, og 

vægtgrænsen for den enkelte deltager er 110 kilo. 

B) Jeg lover kun at udføre spring og tricks, som er inden for 

mit færdighedsniveau, og som jeg til enhver tid har fuld 

kontrol over. Spring og tricks er udført på eget ansvar og 

altid kun udført med skridsikre sokker på fødderne. 

C) Jeg er bekendt med at der MAX må være én person på 

hver trampolin ad gangen og lover at overholde denne 

bestemmelse. 

 
 

Særlige vilkår og betingelser for WAR ZONE: 
 

D) Minimumsalderen for deltagelse i paintball er 16 år jf. 

dansk lovgivning. 

E) Hvis du er under 18 år – SKAL dine forældre eller 

værge samtykke skriftligt på din deltagelse i paintball.  

F) Jeg vedkender, at deltagelse i paintball inkluderer hårde 

skud, der efterfølgende kan efterlade blå mærker på 

kroppen. 

G) Af sikkerhedsårsager må min maske under ingen 

omstændigheder tages af, mens jeg befinder mig på banen 

eller i våbenudleveringszonen.    

 


