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VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 

 
 

Naam in drukletters 
 
 

Geboortedatum (Maand/Dag/Jaar) 

E-mail adres 
 
 

Telefoonnummer  

Woonplaats 
 
 

Land 
 

Ramtha's School van Verlichting, een afdeling van JZK, Inc. (hierna de “School”), staat graag iedere persoon toe om 
deel te nemen aan Ramtha’s School van Verlichting, zolang U ermee akkoord gaat U te houden aan deze Voorwaarden 
voor Deelname. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op studenten, leraren en andere  deelnemers aan de School en 
zijn van toepassing op alle toekomstige evenementen en activiteiten van de School, of ze nu persoonlijk zijn 
bijgewoond of elektronisch. JZK, Inc. behoudt het recht voor iedere persoon toegang of inschrijving te weigeren, tenzij 
de wet dit verbiedt. Deze Voorwaarden blijven volledig van kracht en in werking, zelfs wanneer U niet langer bent 
toegestaan om deel te nemen. Als voorwaarde voor Uw deelname dient U in te stemmen met het volgende: 
 

1. De informatie en technieken die door de School worden onderwezen of verspreid zijn slechts voor Uw kennisname. 
U bent alleen gemachtigd om gebruik te maken van deze informatie en technieken voor Uw persoonlijke gebruik. Met 
het ondertekenen van deze Voorwaarden voor Deelname gaat U ermee akkoord om niets van de informatie of 
technieken die U leert in de School of die in de School worden onderwezen (al of niet rechtstreeks ontvangen van de 
School), te onderwijzen of anderszins te verspreiden via toespraken, boeken, artikelen, interviews, klassen, 
presentaties, sociale media, e-mail, msm, tweet of enige andere vorm van massa- of groepsverspreiding (hierna: 
“Onderwijzen of Verspreiden”), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de School. Verder gaat U ermee 
akkoord dat U andere personen niet zult assisteren of bijstaan om te Onderwijzen of te Verspreiden zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de School.  

Initialen:_____ 
 
2. Het materiaal dat U door de School wordt aangeboden is beschermd onder internationale, Amerikaanse en 
Washington State handelsmerk- en copyright-wetten. Het is verboden om Uw eigen opnames van evenementen te 
maken. U bent niet gemachtigd en gaat ermee akkoord om niets uit dat materiaal (al of niet rechtstreeks van de School 
ontvangen) te kopiëren, te reproduceren, adaptaties van voor te bereiden, publiekelijk te distribueren, publiekelijk op te 
voeren of publiekelijk te vertonen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de School. Alle 
schoolevenementen worden stelselmatig vastgelegd op audiocassette en gerangschikt onder het geregistreerde 
handelsmerk RAMTHA DIALOGUES®, dat dienst doet als het officiële archief van de leer van Ramtha. Delen van 
het officiële archief zijn tevens gereproduceerd in verschillende vormen van de media met de uitdrukkelijke 
toestemming van JZ Knight. Met het ondertekenen van deze Voorwaarden voor Deelname gaat U ermee akkoord dat U 
geen enkele verklaring toeschrijft aan Ramtha die geen deel uitmaakt van het officiële archief. Verder gaat U ermee 
akkoord dat U niet iets Onderwijst of Verspreidt waarvan U gelooft dat U het van Ramtha heeft ontvangen afkomstig 
van wat voor bron dan ook. 
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3. Ramtha gebruikt interactieve methodes van lesgeven. Sommige methodes kunnen een risico van letsel met zich 
meebrengen voor studenten. Hoewel de School nastreeft een veilige omgeving te verschaffen, accepteren studenten het 
risico van letsel dat Fieldwork®, de Tank® en andere activiteiten in de School met zich meebrengen. Met het 
ondertekenen van deze Voorwaarden voor Deelname, erkent U dat deze activiteiten mogelijk fysieke wendbaarheid, 
uithoudingsvermogen en coördinatie vereisen. Verder worden deelnemers aan Fieldwork® en de Tank® vaak 
geblinddoekt. Ongelukken kunnen gebeuren omdat U en anderen geblinddoekt zijn of simpelweg door interactie met 
anderen of de inspannende activiteit. Door de School er toe aan te zetten om U toestemming te geven deel te nemen 
aan deze en alle andere activiteiten in de School, verklaart U dat U daar lichamelijk toe in staat bent Alhoewel 
deelname aan die activiteiten wordt aangemoedigd, is het niet verplicht. Als U eraan deelneemt stemt U erin toe een 
zekere mate van voorzichtigheid en beleid te betrachten. Deelname behelst interactie met anderen. Ongelukken kunnen 
gebeuren vanwege nalatigheid door U, de andere deelnemers, of zelfs de leiders. In ieder geval, bij alle activiteiten 
op de School of bij een of ander evenement dat door de School wordt gesponsord, ontheft U bij deze JZK, Inc. 
en haar werknemers en vertegenwoordigers van alle wettelijke aansprakelijkheid voor schade en letsel dat U 
oploopt tijdens deelname aan zulke evenementen, behalve in het geval van grove nalatigheid door JZK, Inc. 

Initialen:______ 

4. Evenementen en deelnemers worden regelmatig gefotografeerd en gefilmd door de staf van de School. Deze 
beelden, gefilmd of gefotografeerd, kunnen door JZK, Inc. worden gebruikt in drukwerk, producten (videotapes), 
persberichten, internetberichten, of reclame voor de School. U geeft toestemming voor gebruikmaking van ieder 
gefotografeerd/gefilmd beeld van U tijdens Uw verblijf op de School of tijdens een evenement dat door de School 
wordt gesponsord, tezijnertijd, zonder kennisgeving of Uw toestemming en zonder enige compensatie.  
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5. Deze Voorwaarden voor Deelname zullen in werking en van kracht blijven zolang JZ Knight in leven is, plus 21 
jaar. Inzoverre als schennis van deze voorwaarden schade zou aanrichten aan de School in een orde van grootte die 
moeilijk of onmogelijk valt te schatten, gaat U ermee akkoord dat deze Voorwaarden kunnen worden bekrachtigd met 
onpartijdige processen, inclusief rechterlijk bevel. Verder gaat U ermee akkoord, aangezien het moeiliijk in te schatten 
is wat de schade als gevolg van de contractbreuk is, dat alle inkomsten die U ontvangt bij schending van de 
Voorwaarden voor Deelname, aan JZK, Inc. zullen worden betaald als compensatie voor schade die JZK, Inc. oploopt 
vanwege zulk een overtreding (ongeacht of JZK, Inc. het bedrag van zulke schade kan vaststellen). U gaat ermee 
akkoord redelijke kosten van een advocaat te betalen die JZK, Inc. heeft opgelopen in verband met het bekrachtigen 
van deze Voorwaarden voor Deelname, inclusief de kosten van een beroep. 

Initialen:_______ 
 
6.  JZK, Inc. maakt geen beweringen, verzekeringen of wat voor garanties dan ook, expliciet of impliciet, 
inclusief enige garanties of beweringen aangaande  resultaten, die afhankelijk zijn van meerdere factoren 
waar de School geen controle over heeft. Bovendien: de School DOET NADRUKKELIJK AFSTAND VAN 
ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID en/of GESCHIKDHEID VOOR EEN SPECIFIEK 
DOEL. 

Initialen:_______ 
 
 
 
Deze Voorwaarden zijn ook beschikbaar on-line bij ramtha.com/conditions. U kunt ook een kopie ontvangen. 
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Betaling voor alle evenementen wordt niet terugbetaald, tenzij het evenement door JZK, Inc. wordt afgelast; desondanks, 
indien U niet akkoord kunt gaan met deze Voorwaarden voor Deelname en heeft U al Uw toegangsgeld betaald, 
dan zal JZK, Inc. Uw betaling aan U teruggeven. 
 
 

Ik ga er bij deze mee akkoord te worden gebonden aan voorgaande Voorwaarden voor Deelname, getuige mijn 
handtekening hieronder. 
 
 

Datum 
 
 

Handtekening 

 

Ouder/Voogd 

Indien U een ouder of wettelijke voogd bent van een kind onder de achttien dat zal deelnemen aan de School, 
gelieve het volgende in te vullen: 
 

Hierbij geef ik toestemming dat ieder van mijn hieronder vermelde kinderen/pupillen deelneemt in de School en 
ik ga ermee akkoord dat ieder van hen eveneens gebonden zal zijn aan de hierboven vermelde voorwaarden voor 
deelname. Ik bevestig dat ik de wettelijke macht heb zulk een toestemming te verlenen voor mijn 
kinderen/pupillen. Ik ga er verder mee akkoord dat in geval de ontheffing van wettelijke aansprakelijkheid zoals 
beschreven in sectie 3 niet uitvoerbaar is met betrekking tot een kind of pupil, of in geval het kind of de pupil één 
of meerdere Voorwaarden voor Deelname schendt, gaat ondergetekende er hierbij mee akkoord de School en 
JZK, Inc. te vrijwaren en schadeloos te stellen met betrekking tot enige aanspraak of verplichtingen (inclusief 
juridische kosten) in verband met aanspraken die door zulk een kind of pupil op de School of JZK, Inc. worden 
gemaakt en met betrekking tot schade die de School of JZK, Inc. oploopt vanwege het verzuimen van het 
nakomen van de Voorwaarden voor Deelname door het kind of de pupil. De namen, verwantschap en 
geboortedata van mijn kinderen/pupillen die zullen deelnemen zijn: 
 

Naam        Verwantschap    Geboortedatum 
           ______________ 
 
           ______________ 
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