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Wij zijn blij dat u besloten heeft om een bezoek te brengen aan ons
im n
klimbos en wensen u veel klim plezier. Met uw handtekening geeft u uw
bo
goedkeuring dat u en uw kind gaan klimmen in klimbos Duinoord.
s

Eco klimbos

de

Lees van te voren a.u.b. de algemene bedrijfsvoorwaarden van

Invullen in blokletters a.u.b.

klimbos Duinoord.

Naam verantwoordelijke:
Voornaam:_________________________
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Achternaam:________________________
Geboortedatum:_____________________
Straat:_____________________________

Let op 1,5 meter afstand
houden voor personen
vanaf 13 jaar

Postcode:__________________________ Plaats:____________________
E-mail adres:_________________________________________________
(uw e-mailadres gebruiken wij uitsluitend om u de Duinoord nieuwsbrief te sturen met speciale aanbiedingen)

Voornaam klimmer:

leeftijd:

Voornaam klimmer:

leeftijd:

1. _________________________________

8._____________________________________

2. _________________________________

9._____________________________________

3. _________________________________

10._____________________________________

4. _________________________________

11._____________________________________

5. _________________________________

12. _____________________________________

6. _________________________________

13. _____________________________________

7. _________________________________

14._____________________________________

Door mijn handtekening te zetten verklaar ik dat ik akkoord ga met de algemene bedrijfsvoorwaarden
van klimbos Duinoord. Ik heb deze voorwaarden gelezen, begrepen en besproken met degenen

waarvoor ik mijn handtekening heb gezet. (De bedrijfsvoorwaarden staan vermeld aan de achterzijde
van dit formulier)

Datum:

Handtekening verantwoordelijke:

(moet aanwezig zijn op Duinoord)

Algemene bedrijfsvoorwaarden Duinoord Helvoirt BV
1. Iedere deelnemer moet deze algemene bedrijfsvoorwaarden doorlezen alvorens het klimpark te betreden. Hij of zij bevestigt met zijn of
haar handtekening dat kennis is genomen van de bedrijfsvoorwaarden en dat hij of zij deze accepteert. Voor minderjarige deelnemers moet
de ouder/verzorger deze bedrijfsvoorwaarden doorlezen en met de minderjarige bespreken, voordat deze het klimpark mag betreden. De
ouder/verzorger bevestigt met zijn of haar handtekening dat de bedrijfsvoorwaarden zijn doorgelezen, begrepen en de minderjarige ervan op
de hoogte gesteld is. *Aankoppelen gebeurd altijd door een kliminstructeur van Duinoord*
2. Indien zich tijdens het bezoek aan klimbos Duinoord een voorval voordoet, waarbij de deelnemer letsel oploopt en / of eigendommen van
de deelnemer beschadigen, aanvaardt de deelnemer dat klimbos Duinoord daarvoor niet aansprakelijk is, tenzij letsel en/of schade het gevolg
is van een gebrek aan de kliminstallatie.
3. Het klimbos is voor alle bezoekers vanaf het 8e levensjaar en 1,30 meter lang geopend, mits zij niet aan een ziekte of psychische stoornis
lijden welke een gevaar kan opleveren voor eigen gezondheid of gezondheid van andere personen. Kinderen onder de 18 jaar dienen onder
begeleiding van een volwassene te zijn. Die persoon hoeft zelf niet te klimmen maar dient wel aanwezig te zijn. Personen onder invloed van
alcohol, drugs, medicijnen of andere verdovende middelen zijn niet bevoegd het klimpark te betreden. * Is er iets waar rekening mee
gehouden moet worden door de instructeurs? meld dit dan voor afgaand!
4. Er mogen bij het betreden van het klimbos geen voorwerpen als sieraden (oorbellen, kettingen, armbanden, ect.) mobiele telefoons,
fotocamera’s en dergelijke, die gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers zelf, of andere deelnemers, meegenomen worden. Lange
haren moeten met een elastiek vastgebonden worden. Bovendien dient er sportieve kleding te worden gedragen die niet knelt, en dichte
schoenen (dus geen sandalen, slippers, crocs, ballerina’s, uggs of rubberen laarzen e.d.) Daarnaast zijn sjaals, dassen en hoofddoeken niet
toegestaan, uitgezonderd speciale sport hoofddoeken, ook wel genoemd “Kapje” (deze mag niet om de nek zitten!)
5. Iedere deelnemer moet aan de gezamenlijke praktische en theoretische veiligheidsdemonstratie deelnemen voordat hij of zij het klimbos
betreedt. Aanwijzingen en opdrachten van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Bij overtredingen of wangedrag ten
opzichte van de aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften van het personeel kan de toegang tot het park worden ontzegd. Neemt klimbos
Duinoord geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot eventuele (persoons)schade. Bij fraude wordt u onmiddellijk verwijderd uit
het klimbos.
6. De door klimbos Duinoord ter beschikking gestelde uitrusting (gordel, zekeringskabels met karabijnhaken en saferoller) moeten volgens
de aanwijzingen van het personeel gebruikt worden. De uitrusting mag niet aan andere personen worden overgedragen en mag tijdens het
bezoek aan het klimpark niet worden afgedaan. Materiaal is persoonlijk en niet over te dragen aan derden. Het materiaal wordt altijd aan en
uit gedaan door een medewerker van klimbos Duinoord, ook voor een toilet bezoek. Ook mag u niet met klimgordel aan naar het terras of de
zalen gaan, u dient ten allen tijden bij het klimbos te blijven.
7. Iedere hindernis mag door maximaal één persoon tegelijkertijd betreden worden. Op de platformen mogen maximaal 2 personen tegelijk
staan. (mits onder 12 jaar)Iedere deelnemer moet starten bij: 7-8-9 jaar route 1, vanaf 10 jaar route 2, vanaf 11 jaar route 3, vanaf 12 jaar
route 4A & 4B, 14 jaar en klimervaring route 5. (of lager mag altijd) * bij schooldagen en/of grotere groepen word hier van afgeweken.
Juiste leeftijd & lengte iedereen moet de volgorde volgen.
8. De bedrijfsleiding houdt zich het recht voor om een persoon die zich niet aan de regels houdt de toegang tot het park te ontzeggen. Ook
houdt de bedrijfsleiding zich het recht voor om het klimpark te sluiten als er situaties ontstaan waardoor de veiligheid niet meer
gegarandeerd kan worden (brand, storm, onweer, etc.). Bij regen kan de activiteit wel gewoon doorgaan.
9. Klimbos Duinoord houdt zich het recht voor om alle gemaakte foto- en/of webcamopnames te gebruiken voor informatieve- en/of
reclamedoeleinden. Mocht een deelnemer het hier niet mee eens zijn, dan moet deze dat nadrukkelijk vooraf vermelden bij klimbos
Duinoord.
10.De deelnemers (zoals vermeld op de voorzijde) verklaren hierbij:
1. Kennis te hebben genomen van moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico's van de activiteit, waarop deze overeenkomst betrekking
heeft. Leeftijd voor parcours 1+2 is minimaal 7 jaar en 1,30 meter lang, voor parcours 3 minimaal 8 jaar en 1,40 meter lang,
parcours 4A & 4B minimaal 9 jaar en 1,45 meter lang, parcours 5 minimaal 10 jaar en 1,45 meter lang, parcours 6 minimaal 11 jaar
en 1,50 meter lang. parcours 7 minimaal 12 jaar en 1,50 meter lang, parcours 8 minimaal 14 jaar en 1,60 meter lang,
Het maximale gewicht is 100 kilogram. Let op er moet zowel voldaan worden aan de minimale lengte, als de minimale leeftijd
(lengte zodat je bij de hindernis kan, leeftijd dat je de hindernis begrijpt.)
2. Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degenen voor wie deze overeenkomst is afgesloten
schriftelijk aan de organisatie te hebben gemeld.
3. Voor wat gezondheid en conditie betreft, in staat zijn deel te nemen aan de activiteit, waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
4. Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
11. Klimbos Duinoord is lid van de IAAPA (International Association of Amusement Park and Attraction).
12. Met het zetten van uw handtekening verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn gegaan met deze algemene
voorwaarden.
13. Wij gaan na 2 routes wisselen, zodat er meer gasten gebruik kunnen maken van het klimbos. De wachttijden van het klimbos worden
mede bepaald door kinderen/volwassenen die langzaam klimmen en/of uit het parcours gehaald moeten/ willen worden. Dit alles voor de
veiligheid.
14. Wordt u tijdens het klimmen uit een parcours gehaald of verlaat u zelf een parcours via de vaste ladder, dan wordt u de toegang tot het
klimbos voor deze dag ontzegd.
15. De wachtrij van het klimbos sluit eerder dan sluitingstijd, zodat iedereen in de wachtrij nog kan klimmen (meestel 60 min. voor
sluitingstijd). Voor de exacte sluitingstijd kun je terecht bij de inschrijving van het klimbos.
16. Het aankoppelen bij de banen sluit eerder dan sluitingstijd, zodat alle gasten met sluitingstijd klaar zijn met klimmen (meestel 30 min.
voor sluiting). Voor de exacte sluitingstijd kun je terecht bij de inschrijving van het klimbos.
17. Bij alle onderdelen die hier niet expliciet zijn behandeld beslist de op dat moment verantwoordelijke medewerker van klimbos Duinoord.
18. Wilt u meerdere keren klimmen in één seizoen, breng dan een pasfoto mee, voor € 3,- maken wij voor u een pasje
zodat u de film niet meer hoeft te kijken en kan beginnen waar u wilt *(zie nummer 10)
19. Kluisje kan gehuurd worden, tegen betaling van een € 2,- munt. (krijg je bij inlevering van de sleutel retour).
Duinoord all inclusive In & Outdoor recreatie Duinoordseweg 8
Helvoirt www.duinoord.nl 0411-641218

5268 LM

