Klimmersverklaring
dagverklaring zelfstandig (voor)klimmen en zekeren

Eenmalige bezoekers zonder KISS registratie die zelfstandig willen klimmen ondertekenen dit formulier waarin zij aangeven
veilig te kunnen klimmen en zekeren in een Neoliet klimcentrum. Dit formulier is geldig op de dag van ondertekening.

NAW gegevens klimmer of begeleider
Voornaam *.........................................................

(Mobiele) telefoon* ................................................

Achternaam * ......................................................

Leeftijd* ..............................................................

E-mailadres* .......................................................

Waar ben je opgeleid?*...........................................

Postcode/huisnummer *........................................

Waar klim je regelmatig?*.......................................

Ben je minderjarig? Laat A. invullen door een wettelijk vertegenwoordiger. Ben je begeleider of zekeraar van onervaren en/of minderjarige klimmer(s)? Vul dan B. en/of C. in.

Klimmersverklaring

Ik heb de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig veilig te kunnen klimmen en/of zekeren, verkregen door
het volgen van een cursus en/of door voldoende ervaring, in de volgende situatie:

□

toprope klimmen en zekeren

□

voorklimmen en zekeren van een voorklimmer

A. 14 jaar of ouder en zelfstandig klimmen? Toestemming wettelijk vertegenwoordiger!

□

Ik geef toestemming aan bovenvermeld kind om te klimmen bij Neoliet. Ik ben me bewust van de risico’s
van de klimsport. Ik ben verantwoordelijk en draag het risico voor bovenvermeld kind. Ik geef toestemming
aan bovenvermeld kind om:
zelfstandig toprope te klimmen en zekeren (14 jaar of ouder)
zelfstandig voor te klimmen en zekeren (16 jaar of ouder)

□
□

Gegevens wettelijk vertegenwoordiger
Voornaam *.........................................................

(Mobiele) telefoon*.................................................

Achternaam * ......................................................

Geboortedatum*.....................................................

E-mailadres .......................................................

Postcode/huisnummer *..........................................

B. Begeleider met minderjarige klimmer(s)?

□

Ik begeleid en houd actief toezicht op een (groep) ervaren minderjarige klimmer(s), ben ouder dan 18
jaar en ben verantwoordelijk voor deze groep. Ik zorg dat de huisregels gehanteerd worden. Alle klimmers in
mijn groep kunnen veilig klimmen en zekeren en hebben voldoende ervaring. Alle klimmers hebben toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger om onder mijn begeleiding te klimmen en zekeren.

C. Zekeraar van onervaren of minderjarige klimmers?

□

Ik zeker en begeleid de onervaren klimmers en minderjarigen die met mij meeklimmen, ik weet dat zij
alleen gezekerd mogen worden door mij als zelfstandige klimmer en uitsluitend op de wanden zonder setjes. Ik
ben verantwoordelijk.

Akkoord
•
•
•

•
•
•

(Klimmer jonger dan 18 jaar? Ondertekening door wettelijk vertegenwoordiger!)

Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn veiligheid en die van mijn klimpartner en me bewust van de risico’s
die de klimsport met zich mee kan brengen.
Ik weet dat een zelfstandig klimmer 14 jaar of ouder is en een zelfstandig voorklimmer 16 jaar of ouder.
Om zelfstandig te mogen klimmen zijn de uitgangspunten van ‘de Klimregels’ van toepassing. Deze hanteer
ik:
1. Ik voer de verplichte partnercheck voor en na! consequent uit.
2. Het touw houd ik altijd vast tijdens het zekeren! Bijpakken is verplicht ook met een gri-gri!
3. Ik houd altijd aandacht voor mijn klimpartner!
4. Ik verbreek de zekeringsketen nooit tijdens het klimmen.
Bij het toprope klimmen bind ik mij indirect in met een safebiner. Met voorklimmen gebruik ik een nagestoken achtknoop.
Neoliet kan afgaan op mijn uitlatingen dat ik veilig kan klimmen en zekeren.
Ik ga akkoord en ben op de hoogte van de algemene voorwaarden en huisregels. Ik hanteer de huisregels.
De huisregels staan op de achterkant van deze pagina, hangen in het klimcentrum en staan op de site.

Datum akkoord:............................

Handtekening:........................................

HUISREGELS KLIMCENTRUM NEOLIET

		
						
2012.1
1.Iedereen die de klimhal betreedt (klimmer, zekeraar of toeschouwer) dient zich op de hoogte te stellen van dit reglement en het reglement te hanteren.
2.Iedereen die de klimhal betreedt (klimmer, zekeraar of toeschouwer) of de klimwanden gebruikt (klimmer en zekeraar) doet dit op eigen risico. Neoliet wijst in alle
voorkomende gevallen de aansprakelijkheid af.
3.Melden aan de balie is verplicht. Als je gebruik gaat maken van de klimfaciliteiten dan is ondertekening van de klimmersverklaring verplicht als je niet bent geregistreerd in KISS.
Toelatingsbeleid & licentie
4.Neoliet hanteert de richtlijnen van de BKS (branchevereniging klimsport) en maakt gebruik van de nationale database KISS (klimmers informatiesysteem), waarmee het
overgrote deel van de Nederlandse klimcentra de licenties van klimmers en kader bewaakt.
5.De Neoliet pasjes zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Dit geldt voor de licenties, maar ook voor de abo’s die aan dit pasje gekoppeld zijn. Je kunt wel abo’s van
andere klimcentra (die werken met KISS) op het pasje laten zetten en het pasje gebruiken bij het inchecken aan de balie. Kijk op www.neoliet.nl voor meer info.
6.Iedere vorm van het verzorgen van cursus, les of instructie, en met name (maar niet uitsluitend) die lessen, cursussen of instructies die betrekking hebben op de
veiligheid bij het klimmen, is enkel toegestaan onder de volgende voorwaarden: a. De instructeur heeft aantoonbare ervaring en/of opleiding. b. Er is minimaal 5 dagen
voorafgaand aan de activiteit een afspraak gemaakt hierover met de leidinggevende. c. De instructeur dient zich te houden aan de huis- en andere regels en richtlijnen
van Neoliet. d. De instructeur werkt volgens de regels en richtlijnen zoals die zijn opgesteld door de NKBV en/of de Branchevereniging Klimsport. Hij/zij houdt zich aan de
richtlijnen met betrekking tot het aantal deelnemers per instructeur. e. Neoliet is gevrijwaard van elke vorm van aansprakelijkheid.
Beginners
7.Heb je nog nooit geklommen of gezekerd, is je ervaring minimaal en heb je geen licentie? Dan zul je een introductieles moeten volgen.
8.Volgend op een introductieles of een eerste cursusdag mag je aansluitend vrij klimmen als je hebt laten zien dat je handelt volgens de klimregels, en dat je jezelf houdt
aan onze huisregels. Je krijgt dan een K1 status vrij klimmen.
Jeugdbeleid beginners
9.Kinderen onder de 14 jaar moeten gezekerd worden door een volwassene.
10.Jeugd van 14 jaar en ouder mogen elkaar zekeren na een introductieles, maar alleen met volwassen begeleiding. Deze begeleiding doet mee aan de introductieles. Deze
begeleiding en klimmers moeten voldoen aan de eisen voor vrij klimmen (status K1).
11.Een beginner (zonder genoten instructie of licentie) mag klimmen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de ervaren klimmer met een licentie K2 of hoger.
Maar deze beginner mag niet zekeren en alleen op de beginnerswanden klimmen.
Ervaren klimmers
12.Met een licentie K2 mag je zelfstandig klimmen. Met een licentie K3 mag je zelfstandig voorklimmen. Na melden en inscannen van je pas kun je meteen doorlopen.
Enkel registratie in KISS wordt erkend, verder dient de intakeprocedure voor onbekende klimmers gevolgd te worden, inclusief ondertekening van de klimmersverklaring.
Jeugdbeleid ervaren klimmers
13.Minderjarigen die zelfstandig naklimmen moeten naast een geldige licentie (K2 met een ouderverklaring) ook ouder zijn dan 14 jaar.
14.Voorklimmen door jeugd mag alleen in de eigen Neoliet hallen en alleen als je ouder bent dan 16 jaar en in het bezit bent van een K3 licentie. Jeugd zonder volwassen begeleiding en toezicht uit andere centra mogen niet voorklimmen. Is er wel begeleiding met aantoonbare ervaring? Dan is deze klimmer verantwoordelijk voor de
kinderen, een klimmersverklaring is dan nodig.
15.Kinderen onder de 8 jaar mogen niet zelf zekeren. Ook niet onder toezicht.
16.Ouders/begeleiders of verzorgers van kinderen jonger dan 18 jaar zijn altijd verantwoordelijk voor de gedragingen en de gevolgen daarvan van hun kinderen. Deze
bepaling geldt ook als de contractspartij niet lijfelijk aanwezig is in het klimcentrum. De contractpartij van Neoliet moet bestaan uit een ouder of voogd of begeleider van
het kind / kinderen. Deze contractpartij dient ouder te zijn dan 18 jaar. Neoliet wijst ook in dit geval expliciet aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door of van
de betreffende minderjarige(n).
Het klimmen en zekeren
17.Ken en hanteer de klimregels. De posters en bordjes met klimregels herinneren je aan die belangrijke regels! De partnercheck voor en na is verplicht!
18.Klimmen of zekeren is ten allen tijde op eigen risico. Je draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van jezelf en je klimpartner(s).
19.Neoliet sluit expliciet aansprakelijkheid uit voor schade of letsel, voortkomend uit een val veroorzaakt door een niet-aanwezige, onvoldoende of verbroken verbinding
tussen touw en gordel of door fouten van de zekeraar.
20.Inbinden in de naklimtouwen geschiedt door middel van een safebiner in de voorgeknoopte lus aan het uiteinde van het touw. Ben je niet in het bezit van een safebiner
dan is deze te huur aan de balie. Als alternatief is het gebruik van twee tegengesteld ingehangen dezelfde schroefkarabiners ook toegestaan om in te binden aan de
voorgeknoopte lus, maar dit wordt niet geadviseerd door Neoliet.
21.Gebruik nooit je materiaallussen om in te binden.
22.Verwijder de voorgeknoopte lussen in de touwen nooit! Leg geen extra of onnodige knopen in de touwen.
23.Zekeren mag met ieder U.I.A.A.-goedgekeurd zekerapparaat, behalve met de halve mastworp zekering (=HMS). Gebruik van een gri-gri wordt afgeraden.
24.Ongezekerd klimmen is verboden, met uitzondering van het boulderen. Lees hiervoor ons boulder-reglement.
25.Ga zorgvuldig om met je eigen en andermans klimmateriaal.
26.Klim nooit met de naklimtouwen boven de ophangpunten van het betreffende touw uit.
27.Wees geconcentreerd, en zorg dat je anderen niet afleidt van hun taken. Om deze reden is luidruchtig of anderszins storend gedrag niet gewenst.
28.Laat elkaar altijd rustig zakken!
29.Het zelfstandig oefenen van touwtechnieken op hoogte is niet toegestaan. Er mag nooit uitgebonden worden tijdens het klimmen en de zekeringketen mag nooit verbroken worden!
Veiligheid! Waar moet je nog meer op letten?
30.Als je het vermoeden hebt dat er een onveilige situatie is of kan ontstaan, waarschuw dan de betreffende persoon / personen en een medewerker van klimcentrum
Neoliet. De veiligheid van je eigen klimpartner gaat echter altijd voor.
31.Er mag niet worden geklommen en gezekerd na het gebruik van alcoholische dranken en/of (soft)drugs.
32.Bepaalde gezondheidsklachten en/of een slechte conditie kunnen de veiligheid tijdens het klimmen en zekeren in gevaar brengen. Als je twijfelt, raadpleeg dan je
huisarts.
33.Mankementen aan de klimwand of klimmaterialen en andere klachten graag melden aan de bedrijfsleider en bij diens afwezigheid aan de bar. Melding via info@
neoliet.nl heeft de voorkeur.
34.Respecteer de afzettingen van de routebouwers en loop niet onder de klimmers door. Ga zeker niet zitten of stilstaan op een plek waar geklommen wordt.
35.Hoewel het maar heel zelden voorkomt, kan Neoliet niet garanderen dat er geen grepen afbreken. We sluiten aansprakelijk uit voor schade of letsel hierdoor ontstaan.
Gebruik je helm, net als buiten, als je dit risico niet wilt nemen.
De aanwijzingen op de klimwanden moet je opvolgen:
36. Vrij klimmen mag op de daarvoor aangewezen plaatsen en slechts na toestemming van het personeel van klimcentrum Neoliet of een introductieles. De wanden met
setjes en dus de bordjes (Let op setjes! en Let op voorklimwand!) zijn niet toegankelijk voor beginners c.q. vrij klimmen.
37. Zelfstandig naklimmen mag op de daarvoor aangewezen plaatsen en slechts na toestemming van het personeel van klimcentrum Neoliet of licentie K2. Je dient op de
hoogte te zijn van het reglement.
38. Voorklimmen mag alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen en slechts na toestemming van het personeel van klimcentrum Neoliet of licentie K3. Je dient op de
hoogte te zijn van het voorklimreglement.
39. Boulderen mag op de daarvoor aangewezen plaatsen. Je dient op de hoogte te zijn van het boulderreglement.
Overig
40.In de klimzaal geen breekbare materialen, zoals flessen en glazen meenemen. Eten en drinken doe je in onze bar. Het nemen van een consumptie is niet verplicht, het
meebrengen van eigen consumpties is niet toegestaan.
41.Neoliet is niet aansprakelijk voor spullen achtergelaten in de kleedkamers en zaal.
42.Roken en huisdieren zijn verboden.

