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 en/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:........................................

