
 

 

 

Groepenformulier  

Wij heten u welkom in EcoKlimpark KlimKong. Wij zijn blij dat u heeft besloten om ons een 

bezoek te brengen en wensen u veel klimplezier. Met uw handtekening geeft u uw goedkeuring 

dat u op eigen risico gebruik maakt van de activiteiten. Lees van te voren a.u.b. de algemene 

bedrijfsvoorwaarden KlimKong. 
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□ Ja, wij willen een ongevallenverzekering afsluiten voor € 0.50 p.p.  

 

 

Tijd  

Aant. pers.  

Nr. bakje  

Datum  

Voornaam: _______________________________________________________________ 

Achternaam: _______________________________________________________________ 

Geb. Datum: _______________________________________________________________ 

Firma, groep, vereniging:______________________________________________________ 

Straat: _______________________________________________________________ 

Postcode: _______________________________________________________________ 

Plaats:  _______________________________________________________________ 

Tel.:  _______________________________________________________________ 

Mail:  _______________________________________________________________ 

 
Wij verzekeren u uw gegevens niet aan derden te verspreiden en deze alleen te gebruiken om 

u van nieuwe informatie, aanbiedingen of speciale gebeurtenissen op de hoogte te brengen.  



 

 

Algemene gebruiksvoorwaarden KlimKong. 

Het nuttigen van zelf meegebrachte eet- en drinkwaren is op het gehele 

klimpark terrein niet toegestaan. 

1. Iedere deelnemer moet de algemene gebruiksvoorwaarden van KlimKong doorlezen alvorens het klimpark te betreden. H ij of 

zij beves tigt met zijn of haar handtekening dat kennis is  genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze accepteert. Bij 

minderjarige deelnemers moet de ouder of verzorger/voogd deze voorwaarden doorlezen en met de minderjarige bespreken, 

voordat deze het klimpark mag betreden. De ouder of verzorger/voogd bevestigd met zijn of haar handtekening dat de 

gebruiksvoorwaarden zijn doorgelezen, begrepen en de minderjarige ervan op de hoogte is  geteld.  

 

2 . Gebruik van het klimpark is  geheel op eigen ris ico. V oor aansprakelijkheid van KlimKong verwijzen we naar de A lgemene 

voorwaarden.  

 

3 . Het klimpark is  voor alle bezoekers vanaf de reikhoogte van minimaal 150 cm (kinderen op het kinderparcours vanaf 1 20 

cm), mits  deze niet aan een ziekte of psychische stoornis lijdt, welke een gevaar kan opleveren voor de eigen gezondheid of 

gezondheid van andere personen. Kinderen onder de 13 jaar moeten onder bege leiding van een volwassene zijn (1:4). 

P ersonen onder invloed van alcohol of drugs , medic ijnen of andere verdovende middelen zijn niet bevoegd het klimpark te 

betreden.  

 

4 . E r mogen bij het betreden van het klimpark geen voorwerpen als  s ieraden (oorbellen, kettingen, armbanden, etc .), mobiele 

telefoons , fotocamera en dergelijke meegenomen worden, die gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers zelf of andere 

deelnemers. Lange haren moeten met een elas tiek vastgebonden worden.  

 

5 . De deelnemer verklaart een klim- en veiligheidsinstructie te hebben ontvangen van een medewerker van KlimKong. 

A anwijzingen en opdrachten van het personeel dienen ten allen tijden te worden opgevolgd. Bij overtredingen of wangedrag ten 

opzichte van de aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften van het personeel kan de toegang tot het klimpark worden ontzegd. 

Bij overtredingen of wangedrag ten opzichte van de aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften van het perso neel neemt 

KlimKong geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot eventuele (persoons)schade.  

 

6 . De door KlimKong ter beschikking gestelde uitrusting (helm, gordel, zekering kabel en katrol) moeten volgens de 

aanwijzingen van het personeel gebruikt worden. De uitrus ting mag niet aan anderen worden overgedragen en mag tijdens  het 

bezoek aan het klimpark niet worden afgedaan. Tevens moet de uitrus ting 2  uur na de ins truc tie worden teruggebracht. Na 2  

uur moet er een meerprijs  van €5,- per heel nieuw half uur betaald worden.  

 

7 .a. Roken binnen twee meter van het klim materiaal is  niet toegestaan.  

Wanneer u wilt roken kan dat ZONDER klimgordel bij het daarvoor aangewezen rookgedeelte.  

7 .b. Bij toiletgang moet de klimgordel uit. Deze kunt u neerleggen op de houten veranda.  

 

8 . Ieder element (hindernis) mag maximaal door één persoon tegelijkertijd betreden worden. O p de platvormen mogen 

maximaal drie personen tegelijkertijd s taan.  

 

9. Het is  niet toegestaan om te klimmen met s lippers zoals C rocks, Teva’s e.d. Draag dichte en s tevige schoenen.  

 

10 . De bedrijfs leiding houdt zich het recht voor om personen die zich niet aan de re gels houden de toegang tot het klimpark te 

ontzeggen. De bedrijfs leider houdt zich het recht voor om het klimbos  te s luiten als er s ituaties ontstaan waardoor de veilig heid 

niet meer gegarandeerd kan worden (brand, s torm, onweer, etc .) klimpark dergelijke gevallen wordt er geen vergoeding 

gegeven op de entreeprijzen. Breekt een deelnemer zijn bezoek vroegtijdig af, dan maakt deze ook geen  aanspraak op 

vergoeding van de entreeprijzen.  

 

11 . Indien de bedrijfs leiding een redding moet doen, nadat u bent geadvi seerd om de route niet te klimmen, dient u een 

meerprijs  van €25,- per redding te betalen.  

 

12 . KlimKong houdt zich het recht voor om alle gemaakte foto’s . film-, of webcam opnamen te gebruiken voor informatie en/of 

rec lame doeleinden. Mocht een deelnemer het hiermee niet eens zijn, dan moet deze dat nadrukkelijk  vermelden bij KlimKong. 

De deelnemer krijgt in een dergelijk geval een andere kleur helm op. 

 

13 . A lle spullen (kleding, tassen, s leutels en andere waardevolle spullen) die u achterlaat is  voor ei gen risico. 

 

14 . Het gebruik van persoonlijke foto-, film- en webcam opnames van KlimKong voor reclamedoeleinden is  ten alle tijden 

verboden. In geval van misbruik houdt KlimKong zich het recht voor om een schadeclaim in te dienen. Indien u een foto van of 

bij KlimKong op internet plaatst bent u verplicht om #klimkong (hashtag) erbij te vermelden. 

 

15 . Deelnemers die een gewicht hebben boven de 1 00 kilogram kunnen niet deelnemen op het eers te parcours.  

 

16 . De deelnemers (zoals vermeld op de voorzijde) verklaren hierbij:  

1. Kennis  te hebben genomen van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en ris ico’s van de ac tiviteit(en), waaro p deze overeenkomst 

betrekking op heeft.  

2 . A lle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degenen voor wie deze overeenkomst is  afgesloten 

schriftelijk aan de organisator te hebben gemeld.  

3 . V oor wat de gezondheid en conditie betreffen, zich in s taat achten, deel te nemen aan de ac tiviteit(en), waarop deze  

overeenkomst betrekking op heeft.  

4 . Fys iek in s taat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.  

 

17 . KlimKong werkt volgens de algemene voorwaarden zoals deze  zijn opges teld door de SIE. Met het zetten van uw 

handtekening verklaard u kennis  te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden. 

 


