
 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
Krijtexcursie naar de groeve van de Eerste Nederlandse Cement Industrie 

St. Pietersberg, Maastricht  -  2018 
leiding: Jan Nillesen – Wiel Schins 

__________________________________________________________________________ 
 
 

Ondergetekende ……………………………………………………………….(naam en voornaam) 
 
Is lid van de Afdeling Limburg en heeft kennis genomen van de overige gestelde voorwaarden zoals 
opgesomd in Sprekende Bodem en wenst deel te nemen aan de excursie op: 
 

O zaterdag - 17 maart                             O zaterdag - 30 juni O zaterdag - 06 oktober 

O zaterdag - 31 maart                            O zaterdag - 14 juli O zaterdag - 20 oktober 

O zaterdag - 14 april                             O zaterdag - 28 juli O zaterdag - 03 november 

O zaterdag - 28 april                             O zaterdag - 11 augustus O zaterdag - 17 november 

O zaterdag - 12 mei O zaterdag - 25 augustus O zaterdag - 01 december  

O zaterdag - 19 mei O zaterdag - 08 september O zaterdag - 15 december 

O zaterdag - 16 juni O zaterdag - 22 september  

 
van 08.45 uur tot 13.00 uur.  
 
Iedere deelnemer zorgt zelf voor een veiligheidshelm en een veiligheidshesje. 
 
Attentie ! ! !  Het is mogelijk, dat vanwege de veiligheid bepaalde gedeelten van de groeve niet 
mogen worden betreden of dat zelfs een geplande excursie geen doorgang kan hebben. 
Daarom is het verstandig, dat U steeds eerst onze website raadpleegt of de excursie doorgaat. 
 

VERKLARING  accoordbevinding “Algemene instructie en voorwaarden deelname excursies” 
 
Ondergetekende, lid van de Afdeling Limburg, is zich ervan bewust dat deelname aan de excursie in 
de groeve van ENCI B.V. op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico geschiedt. 
De Nederlandse Geologische Vereniging en de ned. Geologische Vereniging afd. Limburg alsmede 
ENCI B.V. zijn niet aansprakelijk c.q. niet gehouden tot vergoeding van schade ontstaan door, tijdens 
of bij gelegenheid van de deelname aan deze excursie. 
Ondergetekende verklaart persoonlijk te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) en 
verklaart zich accoord met de “Algemene instructie en voorwaarden deelname excursies” , zoals 
opgenomen in Sprekende Bodem nr. 1 - 20117. 
 
 
Naam + voorletters ………………………………………………………………………………………….. 
 
Straat + huisnummer ..……………………………………………………………………………………… 
 
Postcode + woonplaats……………….…………………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum…………………………………..………………………………………………………….. 
 
Tel.nr.…………………………………………………………………….…………………………………… 
 
Datum…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Handtekening…………………………………………………………………………………………………. 
 
Voor deelnemers onder 18 jaar handtekening van ouder of voogd! 

 
Elke deelnemer brengt dit formulier ingevuld mee naar de excursie. Inleveren op de dag van de 
excursie bij aankomst op de parkeerplaats bij de excursie-organisator 
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