Onze 10 geboden
1. U zult zich bij binnenkomst
aanmelden bij de entreebalie

6. U zult niet klimmen onder
invloed van alcohol of drugs

2. U zult aanwijzingen van het
personeel opvolgen

7. U zult zich passend kleden
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3. U zult zich respectvol
gedragen naar anderen

8. U zult geen glaswerk buiten
de horeca gebruiken

4. U zult andere klimmers de
ruimte geven en de valmatten
vrij houden

9. U zult huisdieren thuislaten

5. U zult kinderen onder 12 niet
onbeheerd laten

10. U zult klimmen op eigen
risico

x

x

x
!

Bij de balie, in de kleedkamer en op onze website kunt u meer informatie vinden
Afbeeldingen: flaticon.com

Onze 10 geboden uitgelegd
1. U zult zich bij binnenkomst aanmelden bij de entreebalie

Betaling geschied bij binnenkomst. Als abonnementhouder meld je je aan als je binnenkomt en scan je je pasje.
Zo maak je het voor ons personeel zo makkelijk mogelijk om bij te houden wie er binnen is en betaald heeft.

2.U zult aanwijzingen van het personeel opvolgen

Er kunnen altijd onvoorziene dingen gebeuren. De eerste verantwoordelijkheid van ons personeel is om de
veiligheid van alle aanwezigen in de gaten te houden. Het is daarvoor belangrijk dat hun aanwijzingen zonder
discussie opgevolgd worden.

3. U zult zich respectvol gedragen naar anderen

Hou het gezellig. Ruzie maken is niet nodig. Dring niet voor bij het boulderen. Als je een boulder wil klimmen,
hou dan in de gaten of er misschien iemand anders ook aan het wachten was op ruimte. Bedenk dat ieder
boulderprobleem voor iemand moeilijk is.

4. U zult andere klimmers de ruimte geven en de valmatten vrij houden

De valmatten zijn bedoeld als valzone en moeten daarom vrij blijven van mensen en andere obstakels. Iemand
die klimt moet zich geen zorgen maken of er iemand onder hen door loopt. Tussen het boulderen door blijf je van
de mat en zit je op de bankjes. Ook spullen leg je niet op de mat neer, maar op bankjes of op de grond. Ga ook
niet onder een vriend of vriendin staan om aanwijzingen te geven. Hoe goed bedoeld ook kan dit als vervelend
en onveilig ervaren worden omdat de klimmer hierdoor niet af kan springen als dat nodig is. Ben je met een
groepje, blijf dan ook naast de mat staan als je niet klimt. Dit geeft anderen ook de ruimte om boulders te
klimmen waar jullie voor staan.

5. U zult kinderen onder 12 niet onbeheerd laten

Kinderen willen in hun enthousiasme weleens vergeten dat er ook andere klimmers zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de begeleider om er voor te zorgen dat kinderen niet rennen, onder andere klimmers door lopen
of zich op andere manieren onveilig gedragen. Ons personeel moet hier de volwassen begeleider op aan
kunnen spreken. Per 3 kinderen moet er 1 volwassen begeleider in de boulderhal aanwezig zijn.

6.U zult niet klimmen onder invloed van alcohol of drugs

Sporten doe je niet onder invloed. Na afloop van het boulderen ben je van harte welkom om in ons
horecagedeelte met een lekker biertje van de gezelligheid te genieten, maar klimmen is daarna niet meer
toegestaan. Het bezit of gebruik van drugs is op of rondom onze locatie niet toegestaan.

7 .U zult zich passend kleden

Boulderen is een sport voor iedereen, of je nou het lichaam van tarzan hebt of juist je eerste stapjes naar een
gezondere leefstijl wil zetten. Voor een inclusieve sfeer vinden wij het belangrijk dat er niet met ontbloot bovenlijf
geklommen wordt.Vanwege de hygiene is klimmen op sokken of blote voeten of klimmen of op schoenen die ook
buiten gedragen worden niet toegestaan.

8. U zult geen glaswerk buiten de horeca gebruiken

In de hal kunnen mensen op blote voeten lopen of soms vallen. Om risico op glasscherven te voorkomen
houden we koffiekopjes en glazen daarom in het horecagebied. Plastic flesjes zijn wel toegestaan. Eten in de
hal is vanwege kruimels alleen in het horecagebied toegestaan. Gezien het feit wij zelf geen maaltijden serveren
willen wij gasten tegemoet komen door de mogelijkheid te geven eigen eten mee te brengen of dit te laten
bezorgen. Echter moet de situatie in het horeca gedeelte ( bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, door drukte of
personele bezetting) dit toelaten. Overleg hierom eerst even met het personeel.

9. U zult huisdieren thuislaten

Huisdieren kunnen voor onveilige situaties zorgen. Ons personeel kan niet per individueel huisdier beoordelen
of dat het geval is. Ze zijn daarom helaas niet welkom bij ons.

10. U zult klimmen op eigen risico

Boulderen is een sport. Er is kans dat de sporter daarbij een blessure oploopt. Wij doen ons uiterste best om een
zo veilig mogelijke omgeving te bieden, maar wij kunnen niet alles uitsluiten. Het blijft de verantwoordelijkheid
van de sporter zelf om zijn of haar eigen grenzen in de gaten te blijven houden. Zorg er voor dat je de veiligheidsregels in acht neemt. Deze zijn er niet voor niks. Blijf geconcentreerd van het moment dat je op de mat stapt tot
dat je er weer vanaf bent.

