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Verklaring inzake veiligheid en gedrag tijdens excursies en 
veldwerken 
Onderwijsinstituut Aardwetenschappen, Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht  

 

a. Ondergetekende heeft kennis genomen van:  

- de inhoud van de studiegids van de bacheloropleiding Aardwetenschappen m.b.t. 
veldwerken en excursies. 

- de inhoud van de nota ‘Veiligheidseisen en Gedragsregels Excursies en Veldwerken’.  
(Zie bijgevoegd onderaan deze verklaring) 

- de ‘Risico-evaluatie’ van de betreffende activiteit 

Ondergetekende verbindt zich om de uit deze documenten blijkende verplichtingen die voor 
hem/haar gelden na te komen. 

b. Ondergetekende heeft kennis genomen van de UU Gedragscodes ten aanzien van integriteit. Het 
is verboden c.q. niet toegestaan om discriminerende termen gerelateerd aan iemands sekse, ras, 
levensovertuiging of maatschappelijke opvattingen, afkomst, handicap of ziekte te gebruiken, 
iemand te dwingen tot het plegen van vernederende handelingen, inbreuk te plegen op iemands 
lichamelijke integriteit, dan wel om iemand ongewenst te intimideren in gedrag of door het 
maken van seksueel getinte opmerkingen. Ondergetekende heeft de tekst daarover gelezen op 
de webpagina: https://www.uu.nl/organisatie/profiel/gedragscodes/ongewenst-gedrag  

c. De hoofdverantwoordelijke docent (i.c. diens plaatsvervanger) is gerechtigd om bij het niet 
nakomen van deze verplichtingen de desbetreffende persoon per direct van verdere deelname 
aan de excursie of het veldwerk uit te sluiten.  

d. De Universiteit Utrecht/Faculteit Geowetenschappen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
voor schade ten gevolge van niet of onvoldoende nakomen van de uit de onder a. genoemde 
documenten voortvloeiende verplichtingen. De Universiteit Utrecht/Faculteit 
Geowetenschappen zal de schade die zij zelf lijdt en/of de schade van derden waarvoor zij 
aansprakelijk gesteld wordt ten gevolge van het niet nakomen van deze verplichtingen, verhalen 
op degene die deze verplichtingen niet nakomt. De Universiteit Utrecht/Faculteit 
Geowetenschappen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel en schade ten gevolge 
van risicovolle (sportieve) activiteiten die geen direct verband houden met het veldwerk of de 
excursie. 

e. Ondergetekende heeft kennis genomen van de inhoud van het formulier “Melding 
omstandigheden die de uitvoering van veldwerk en/of excursie kunnen beïnvloeden”.  
Indien dit formulier van toepassing is:  

- Het betreffende formulier wordt voor aanvang van de onderwijsperiode waarin het 
veldwerk en/of de excursie wordt uitgevoerd ingevuld en geretourneerd aan de 
studieadviseur Aardwetenschappen. Zie het formulier voor details. 

- Ondergetekende zal de hoofdbegeleider van het betreffende veldwerk en/of de excursie 
tijdig informeren.   
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- In geval van niet tijdig retourneren van het formulier ‘melding omstandigheden …’ wordt 
ervan uitgegaan dat er geen belemmerende (gezondheids-)omstandigheden zijn.  

f. Ondergetekende is in het bezit is van een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor 
particulieren met voldoende dekking in het buitenland. 

g. Ondergetekende is in het bezit is van een (aanvullende) ziektekostenverzekering. 

h. Ondergetekende staat ingeschreven als student van de opleiding Aardwetenschappen van de 
Universiteit Utrecht. 

 

Deze verklaring dient persoonlijk door de deelnemende student te worden getekend en ruim vóór 
vertrek naar de veldwerk- of excursiebestemming per e-mail opgestuurd naar de 
onderwijscoördinator Ingrid Beekman (i.beekman@uu.nl ).  

Het niet ondertekenen of inleveren van deze verklaring betekent dat de betrokkene niet toegelaten 
zal worden tot het veldwerk en/of excursie.  
 

 

Naam + voornaam:  ______________________________________________________ 

 

Studentnummer:  ______________________________________________________ 

 

Deelnemer aan veldwerk/excursie: ___________________________ (cursuscode invullen).  

 

Datum:   ______________________________________________________ 

 

 

 

 

Handtekening:   ______________________________________________________ 
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