
Bijlage aan de ‘gids voor personen met een handicap en hun Begeleiders’

è eXemplaar plopsa

verklaring kennisname

Ondergetekende, ……………………………………………………………,

begeleider van ………………………………………………………………

verklaart hierbij kennis te hebben genomen en op de hoogte te zijn 

dat Plopsa ten stelligste afraadt sommige attracties (zoals vernoemd 

in de ‘Gids voor personen met een handicap en hun begeleiders’) te 

betreden op basis van de risicoanalyses uitgevoerd door TÜV; en verklaart 

hierbij eveneens kennis te hebben genomen van de informatie inzake 

toegankelijkheid, de specifieke informatie met betrekking tot veiligheid en 

de specifieke informatie in geval van evacuatie van alle attracties en al deze 

informatie correct en volledig te hebben overgebracht naar de persoon 

met een handicap die ik begeleid.

Indien ik alsnog inschat dat deze attracties geen gevaar vormen voor 

de persoon die ik begeleid en deze attracties samen wens te betreden, 

dan doe ik dit op eigen initiatief. Weliswaar eist Plopsa in deze gevallen 

begeleiding onder de vorm van ‘1 begeleider per gondel’, dit voornamelijk 

voor evacuatiedoeleinden.

Opgemaakt in tweevoud te …………………………………………..(plaats) 

op …………………………………… (datum)

    Gelezen en goedgekeurd,

………………………………  ………………………………
Vertegenwoordiger Plopsa  Begeleider

Bijlage aan de ‘gids voor personen met een handicap en hun Begeleiders’

è eXemplaar BeZoeker

verklaring kennisname

Ondergetekende, ……………………………………………………………,

begeleider van ………………………………………………………………

verklaart hierbij kennis te hebben genomen en op de hoogte te zijn 

dat Plopsa ten stelligste afraadt sommige attracties (zoals vernoemd 

in de ‘Gids voor personen met een handicap en hun begeleiders’) te 

betreden op basis van de risicoanalyses uitgevoerd door TÜV; en verklaart 

hierbij eveneens kennis te hebben genomen van de informatie inzake 

toegankelijkheid, de specifieke informatie met betrekking tot veiligheid en 

de specifieke informatie in geval van evacuatie van alle attracties en al deze 

informatie correct en volledig te hebben overgebracht naar de persoon 

met een handicap die ik begeleid.

Indien ik alsnog inschat dat deze attracties geen gevaar vormen voor 

de persoon die ik begeleid en deze attracties samen wens te betreden, 

dan doe ik dit op eigen initiatief. Weliswaar eist Plopsa in deze gevallen 

begeleiding onder de vorm van ‘1 begeleider per gondel’, dit voornamelijk 

voor evacuatiedoeleinden.

Opgemaakt in tweevoud te …………………………………………..(plaats) 

op …………………………………… (datum)

    Gelezen en goedgekeurd,

………………………………  ………………………………
Vertegenwoordiger Plopsa  Begeleider

"


