
Verklaring voor Maredsous 2021

Verklaring deelname Musica Maredsous 2021

Ik,                                     , verklaar het volgende:

 Gezondheid

Ten tijde van de ondertekening van deze verklaring heb ik geen last van:

 Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 Hoesten
 Benauwdheid
 Verhoging of koorts
 Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Ook is er geen sprake van dat iemand binnen mijn gezin of huishouden koorts en/of 
benauwdheid heeft.

Indien ik tijdens de cursus last krijg van een of meer van de hiervoor genoemde 
gezondheidsklachten, zal ik onmiddellijk de organisatie van de cursus hierover informeren. Teneinde 
de veiligheid van andere deelnemers van de cursus te waarborgen, zal ik dan mijn deelname aan de 
cursus beëindigen. De eindbeslissing hierover berust bij de organisatie. Die beslissing zal ik 
respecteren en zonder uitstel opvolgen. 

Voorschriften

Ik heb kennis genomen van de richtlijnen die in België en in Nederland gelden in het kader van de 
bestrijding van het coronavirus. Ik zal deze richtlijnen opvolgen. 

Ter invulling van de richtlijnen heeft de organisatie van Musica Maredsous voorschriften opgesteld 
over bijvoorbeeld looplijnen en tijden waarop de deelnemers van faciliteiten gebruik kunnen maken.
Die voorschriften zullen nader bekend worden gemaakt. Ook die voorschriften en de daarop 
betrekking hebbende beslissingen van de organisatie van Musica Maredsous zal ik opvolgen. 



Verklaring voor Maredsous 2021

Ik realiseer mij dat Musica Maredsous alleen op een verantwoorde wijze doorgang kan vinden als 
iedere deelnemer zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. De naleving van richtlijnen en 
voorschriften is mijn eigen verantwoordelijkheid. 

Verantwoordelijkheid ouder/verzorger                      Handtekening deelnemer (indien er geen ouder is)

Voor zover van toepassing:

Als ouder/verzorger van                      verklaar ik dat ik zal toezien op de naleving van richtlijnen en 
voorschriften door hem /haar. Ook verklaar ik dat ik ten tijde van de ondertekening van deze 
verklaring bij hem/haar   de genoemde gezondheidsklachten niet aan de orde zijn en dat ik als hierin 
wijziging optreedt onmiddellijk de organisatie van de cursus hierover zal informeren en de beslissing 
van de organisatie zal respecteren en zonder uitstel zal opvolgen.


