Boulderverklaring
dagverklaring zelfstandig boulderen

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

NAW gegevens boulderaar 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.

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

□

Ik geef toestemming aan bovenvermeld kind om te boulderen bij Neoliet. Ik ben me bewust van de risico’s
van de bouldersport. Ik ben verantwoordelijk en draag het risico voor bovenvermeld kind.
Gegevens wettelijk vertegenwoordiger
Voornaam *.........................................................

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

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

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

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

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

B. Begeleider met minderjarige boulderaar(s)?

□

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

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.
• Om zelfstandig te mogen boulderen zijn de uitgangspunten van ‘de Boulderregels’ van toepassing. Deze
hanteer ik:
1. Alleen met klimschoenen of schone indoor sportschoenen (geen blote voeten).
2. Weet hoe je moet vallen.
		
- alle sieraden (ringen) af?
		
- mond, zakken en de mat leeg?
		
- voldoende afstand van andere klimmers?
		
- check? check!
3. Niet onder boulderaars doorlopen. Gebruik de paden.
4. Klimmen en jonger dan 12 jaar? Alleen onder begeleiding volwassene.
• Neoliet kan afgaan op mijn uitlatingen dat ik veilig kan boulderen.
• Houd afstand van andere boulderaars; minimaal 1,5 meter naar links en naar rechts op de wand, en 2,5
meter naar achteren. Zorg dat de mat leeg is. Zorg dat je niet over de mat loopt waar andere boulderaars
aan het boulderen zijn.
• Luidruchtig gedrag kan andere boulderaars afleiden en in gevaar brengen. Boulderen na het nuttigen van
alcoholische dranken en/of (soft)drugs is ten strengste verboden.
• Check altijd bij de huisarts of het verantwoord is voor jou om bij ons te boulderen.
• Vallen. Het is aan te raden om als beginner in een boulderhal veel aandacht te besteden aan de techniek
van het vallen.
• Als je twijfelt of onzeker bent kun je altijd iemand van het personeel vragen een les te geven.
• Spotten. We raden je af om als beginnende boulderaar te gaan spotten.
• 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 bouldercentrum en staan op de site.
Datum akkoord:............................

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

