
 

 

Deelnamevoorwaarden voor het klimbos 
 

1. Het gebruik van het klimbos is een sportieve activiteit die gepaard gaat met risico's en gevaren. Elke deelnemer dient 

deze gebruiksregels te lezen voordat hij het klimpark betreedt. Met de aankoop van een toegangsticket of de toegang tot 

het klimbos worden de deelnamevoorwaarden geaccepteerd. De begeleiders van een deelnemer onder de 18 jaar dienen 

deze gebruiksregels met de minderjarige deelnemer te bespreken voordat deze het klimpark mag betreden.  
2. Het park is geopend voor alle bezoekers vanaf hun 6e verjaardag en voor de klimbossen Sayn en Hennef op het 

peuterparcours vanaf 1 m lengte, het kinderparcours in het klimbos Vulkanpark vanaf 1,20 m reikhoogte of onder 

begeleiding van ouders en met gewicht tot 120 kg en voor iedereen die niet lijdt aan een ziekte of mentale beperking die 

bij het betreden van het park een risico kan vormen voor de eigen gezondheid of die van andere personen. De deelname 

vereist voldoende fysieke fitheid van de deelnemer. Gezondheidsstoornissen die een uitsluitingscriterium zijn voor de 

toegang kunnen zijn bijvoorbeeld: verstandelijke beperkingen, recente operaties, epilepsie, hartaandoeningen, 

gewrichtsblessures, zwangerschap, etc. Kinderen onder de 12 jaar moeten worden begeleid door een volwassene (met 

uitzondering van begeleide groepsprogramma's), de vermelde toegangsbeperkingen moeten in acht worden genomen. Bij 

minderjarigen dient de begeleider schriftelijk (hieronder) toestemming te geven voor deelname. Personen die dronken zijn 

of onder invloed zijn van drugs mogen het klimpark niet betreden.  
3. Bij het betreden van het klimpark mogen geen voorwerpen worden meegebracht die een risico vormen voor de 

deelnemer of anderen (sieraden, gsm's, camera's, etc.). Lang haar moet worden vastgebonden met een haarelastiek. Het 

dragen van stevige, gesloten schoenen is essentieel. 

4. Elke deelnemer moet deelnemen aan de veiligheidsdemonstratie voordat hij het klimpark betreedt. Alle instructies en 

beslissingen van de organisator/trainer zijn bindend. Ernstig letsel kan ontstaan door het plegen van verboden handelingen 

of het overtreden van instructies of veiligheidsvereisten van de organisator/trainer. Deelnemers die deze regels overtreden 

kunnen worden uitgesloten van het klimpark. Bij het plegen van verboden handelen of overtredingen van instructies of 

veiligheidseisen van de organisator / trainer aanvaardt Freiraum Erlebnis GmbH geen aansprakelijkheid voor de daarmee 

samenhangende schade. 
5. Het gehuurde materiaal (helm, harnas, veiligheidslijn) moet worden gebruikt volgens de instructies van de 

organisator/trainer. Het is niet overdraagbaar aan anderen, mag niet worden verwijderd tijdens een bezoek aan het 

klimpark en moet 3 of 5 uur na de overhandiging worden ingeleverd, afhankelijk van het geboekte tarief. Voor elk extra 

gestart half uur wordt 3 euro per persoon in rekening gebracht. Het harnas mag enkel worden verwijderd bij een bezoek 

aan het toilet. Na het opnieuw aantrekken moet de juiste pasvorm worden gecontroleerd door een trainer; eerder is geen 

verdere toegang tot het parcours toegestaan. Roken in het harnas is niet toegestaan. De veiligheidskarabijnhaken moeten 

tijdens het klimmen aan het veiligheidskoord worden vastgemaakt, Smart Belays moeten parallel worden bevestigd.  

Tijdens het omhangen moet er altijd een veiligheidskarabijnhaak bevestigd blijven. Beide veiligheidskarabijnhaken 

mogen nooit van de veiligheidskabel worden losgemaakt. Roep er bij twijfel een trainer bij. 

6. Elk station mag door maximaal één persoon tegelijk worden betreden. Er mogen maximaal 3 personen tegelijkertijd op 

de podesten (platforms) verblijven. De beveiliging moet worden uitgevoerd volgens de instructies van de trainer. 

7. De directie behoudt zich het recht voor om personen die zich niet aan deze gebruiksregels houden, uit te sluiten van 

het park. De organisator heeft het recht de deelname van de bezoekers aan het park te annuleren, te beperken of te 

onderbreken om redenen van veiligheid van de deelnemers en wegens weersomstandigheden. De rechten van de 

deelnemer, in het bijzonder op basis van § 314 BGB en §§ 323, 346 ev BGB, blijven in dit geval onaangetast. 

8. Freiraum Erlebnis GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten zijn alleen aansprakelijk 

in geval van opzet of grove nalatigheid. In geval van schending van essentiële verplichtingen, wordt de aansprakelijkheid 

van de organisator ook aanwezig in geval van eenvoudige nalatigheid, maar beperkt tot de voorzienbare, contracttypische 

schade. Dit heeft geen invloed op schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid, noch op wettelijk 

verplicht 
Aansprakelijkheidsregels Status: 03.2021 

In te vullen door de deelnemer of begeleider: 

  

Voor- en achternaam .............................................. ...................................... Geboortedatum: .........................                                 

 
Adres: ...................................................................................................................................................... 

 
E-mail (indien nieuwsbrief gewenst is): ........................................ ................................................. . ............ 

 
Datum: ......................             Handtekening: ................................................ ................................................ 
 (voor jongeren onder de 18 jaar, handtekening van ouder of begeleider) 

 
Met de handtekening bevestigt de bevoegde begeleider de instemming met de deelname van het/de genoemde kind(eren) / 

jongere(n). 

  

info@freiraum-erlebnis.de                   www.freiraum-erlebnis.de           Steuer-Nr.22/653/02930 


