NIEDERLÄNDISCH
Reglement van het Klim- & Avonturenpark Zürich – Kloten GmbH
1. Het klimpark reglement dient door iedere bezoeker voor het klimmen doorgelezen en met een
handtekening bevestigd te worden.
2. Het gebruik van het klimpark is met risico’s verbonden en is op eigen verantwoording.
3. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor een persoonlijke verzekering.
4. Het klimpark is toegankelijk voor alle bezoekers vanaf 4 jaar, op voorwaarde dat deze niet aan
een ziekte lijden of geestelijke of lichamelijke beperkingen hebben die bij het gebruik van het
klimpark gevaar voor hun eigen of de gezondheid van andere personen kan veroorzaken.
Personen die onder invloed zijn van alcohol, drugs of sterke medicatie of zich snel duizelig voelen
mogen het klimpark niet gebruiken.
5. De richtlijnen voor toezicht op kinderen "van de grond af" of "onder begeleiding" dienen te
worden gevolgd.
6. 16/17 jarige jongeren zijn verplicht van te voren hun ouder(s) of voogd te informeren over het
bezoek aan het klimpark.
7. Er mogen geen objecten in het klimpark worden meegenomen die een gevaar vormen voor de
gebruikers zelf of voor mensen op de grond (sieraden, mobiele telefoons, camera's, enz.). Roken,
eten en drinken op het parcours is verboden.
8. Lang haar moet samen gebonden worden. Rokken en open schoenen zijn niet toegestaan.
Outdoor kleding en stevig schoeisel is vereist.
9. Alle bezoekers vanaf 6 jaar (Kids) dienen aan een theoretische en praktische veiligheidsinstructie
deel te nemen voordat zij een parcours van de minste moeilijkheidsgraad in hun categorie (Kids:
geel, + vanaf 8 jarig: blauw) mogen beginnen. Onduidelijkheden bij de instructies moeten door de
bezoeker worden aangegeven.
10. De klimpark bezoekers zijn verplicht elkaar te controleren. Per platform zijn max. 3 personen
toegestaan. Op elk deelparcours max. 1 persoon. Bij de start-platforms max. 10 personen.
11. Het gehuurde materiaal (klimgordel, touw, katrol, handschoenen, etc.) moeten strikt in
overeenstemming met de richtlijnen / instructies worden gebruikt en na gebruik weer ingeleverd
worden. Indien de klimgordel wordt afgenomen tijdens de klim, moet deze opnieuw worden
gecontroleerd door een instructeur voordat men het klimpark weer betreedt. Eventuele schade
aan het gehuurde materiaal of een krachtige val in de gordel moeten worden aangemeld bij
terugkomst. De klimgordel kan niet rechtstreeks worden doorgegeven aan de volgende bezoeker.
Eigen materiaal mag niet gebruikt worden.
12. Het is verboden vanaf een platform in de katrol te springen. Heen en weer zwaaien en
schommelen in zijwaartse richting is niet toegestaan.
13. Om de bomen en hun wortels te beschermen, wordt iedereen gevraagd de officiele bospaden of
de speciaal gemarkeerde "Wegli" te benutten.
14. Alle instructies en beslissingen van de instructeurs zijn bindend. Bij inbreuk op of overtreding van
veiligheidsvoorschriften, moet de bezoeker het gehuurde materiaal onmiddellijk inleveren. Een
gedeeltelijke terugbetaling van de ticketprijs is hierbij uitgesloten.
15. In geval van overmacht, bijvoorbeeld een opkomende storm waardoor het park vroegtijdig
gesloten wordt, heeft de bezoeker geen recht op terugbetaling van de ticketprijs.
16. Rechtsgebied: Kloten
17. In geval van overtreding van het Reglement wijst het Seil- & Adventure Park Zürich - Kloten GmbH
iedere aansprakelijkheid af.
18. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier, worden de bovengenoemde voorwaarden
bevestigd.
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