Klimmersverklaring
zelfstandig (voor)klimmen/zekeren of boulderen

Als je bij Neoliet zelfstandig wilt klimmen en/of boulderen ben je verplicht dit formulier in te vullen. Hierbij vragen we je om jouw gegevens. Als je jonger dan 18 jaar bent vragen we ook toestemming van jouw wettelijk
vertegenwoordiger d.m.v. een ouderverklaring.

boulderwand

Door het ondertekenen van dit formulier verklaar je dat jij je wenst te registreren als klant
van Neocheck
me
liet en zelfstandig klimmer/boulderaar:
• Ik realiseer mij dat tijdens mijn opleiding tot zelfstandig klimmer aan mij verantwoordelijkheid wordt overgedragen. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn veiligheid en die van mijn klimpartner en me bewust van de
boulderregels
risico’s die de klimsport met zich mee kan brengen.
1. Geen sieraden (ringen) om vingers
• Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met de klimregels, de boulderregels, de voorklimregels, de huisregels
2. Weet hoe je moet vallen
en veiligheidsinstructies en algemene voorwaarden (los verkrijgbaar aan de balie, op de muur en op de website).
Uitsluitend toegankelijk voor boulderaars die
de veiligheidsinstructies en huisregels akkoord bevonden hebben en hanteren.

b

3. Niet onder boulderaars doorlopen

0

4. Klimgordel en overig materiaal uit

Zelfstandig boulderen - licentie B
5. Laat geen spullen op de mat liggen
• Ik bezit de vaardigheid om zelfstandig veilig te kunnen boulderen en realiseer mij dat boulderen een verhoogd
risico op blessures of verwondingen geeft.
• Ik realiseer mij expliciet dat het mij op basis van deze verklaring niet toegestaan is om in Neoliet zelfstandig te
toprope touw
klimmen en/of te zekeren.

0

Uitsluitend toegankelijk voor klimmers die de
veiligheidsinstructies en huisregels akkoord
bevonden hebben en hanteren.
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check
me

Zelfstandig toprope klimmen en zekeren en/of boulderen - licentie B én K2
• Ik bezit de vaardigheden om zelfstandig veilig te kunnen
klimmen en/of zekeren op K2 niveau. Deze vaarKlimregels
digheden zijn verkregen door het volgen van een cursus1.en/of
door
Partnercheck
voor! voldoende ervaring.
• Ik bezit de vaardigheid om zelfstandig veilig te kunnen2. boulderen
en
realiseer mij dat boulderen een verhoogd
Houd aandacht voor
je klimpartner
risico op blessures of verwondingen geeft.
3. Minstens één hand aan het remtouw
Verbreek nooit deniet
zekeringsketen
• Ik realiseer mij expliciet dat het mij op basis van deze 4.verklaring
toegestaan is
om in
Neoliet zelfstandig
lead
lijn
tijdens het klimmen
voor te klimmen en/of een voorklimmer te zekeren (lead).
check
5. Partnercheck ná!

0

k2

Uitsluitend toegankelijk voor klimmers die de
veiligheidsinstructies en huisregels akkoord
bevonden hebben en hanteren.

a
me

Zelfstandig voorklimmen en zekeren en/of boulderen - licentie B én K2 én K3
• Ik bezit de vaardigheden om zelfstandig veilig te kunnen klimmen én zekeren op K2
én K3 niveau. Deze vaarvoorKlimregels
1. Vraag toestemming aan de balie
digheden zijn verkregen door het volgen van een cursus en/of door voldoende ervaring.
Bind direct
in... check? check!
• Ik bezit de vaardigheid om zelfstandig veilig te kunnen boulderen en realiseer mij 2.dat
boulderen
een verhoogd
4. Zorg voor voldoende ruimte
risico op blessures of verwondingen geeft.
5. Knoop aan het einde van het touw
NAW gegevens klimmer

k3

6. Klik alle setjes van de route in

7. De afstand van de zekeraar tot de
wand is maximaal 2 meter

Voornaam *.........................................................

8. Ruim je touw direct op
(Mobiele) telefoon* ................................................

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

Leeftijd indien < 18 jaar * ......................................

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

Waar heb je leren zekeren?*....................................

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

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

9. Hanteer ook de klimregels

Straat/woonplaats * .............................................
Datum akkoord:...................................................

Handtekening*: ......................................................

Minderjarig? Ouderverklaring wettelijk vertegenwoordiger
Ondergetekende is wettelijk vertegenwoordiger van bovengenoemde minderjarige klimmer en geeft toestemming
aan het hierboven vermelde kind om zich in te schrijven bij Neoliet en deel te nemen aan zelfstandige activiteiten. Ondergetekende is op de hoogte van de inhoud van de huisregels, veiligheidsinstructies en algemene
voorwaarden van Neoliet en gaat hiermee akkoord.
Voornaam*: .......................................................

Achternaam*: ........................................................

Datum akkoord...................................................

Handtekening*: ......................................................

0

Registratie database met licentie en uitgave (na toetsing door instructeur)
Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van het vastleggen, raadplegen en bewerken van gegevens van
de ondertekenaar van dit formulier t.b.v. de klim- en bouldercentra in Nederland. Het gebruik van gegevens is
geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Ondergetekende gaat akkoord met de geautomatiseerde registratie van persoonsgegevens, zoals op dit formulier vermeld, de bewaking van de klimvaardigheid
op basis van de klimhistorie van ondergetekende en het aanmaken van klantenbonnetjes van ondergetekende
in de kassa. Tevens gaat ondergetekende er mee akkoord dat die gegevens verwerkt worden tot statistische- en
managementinformatie ten behoeve van eigen gebruik van het klim- en boudercentrum.
In te vullen door instructeur Neoliet bij opname database (bij K2 of K3 na examen) en uitgave pas:
Registratie onder pasnummer..............................		
								

Registratie in KISS op niveau: B / K2 / K3

Klimmersverklaring

(voor)klimmen/zekeren of boulderen onder begeleiding
Als je bij Neoliet wilt klimmen en/of boulderen en je bent geen zelfstandig sporter, dan mag je alleen onder
begeleiding klimmen. Je bent dan verplicht dit formulier in te vullen. Hierbij vragen we je om jouw gegevens. Als
de begeleiding niet door Team Neoliet plaatsvindt, dan moet de begeleidersverklaring worden ingevuld.
Door het ondertekenen van dit formulier verklaar je dat je wenst te worden ingeschreven als klant
van Neoliet:
• Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn veiligheid en me bewust van de risico’s die de klimsport of activiteit
met zich mee kan brengen. Ik realiseer mij dat tijdens de les, cursus of begeleiding verantwoordelijkheid wordt
boulderwand
overgedragen.
check
me
• Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met de klim- en boulderregels, de huisregels, veiligheidsinstructies
en
algemene voorwaarden (los verkrijgbaar, afgegeven bij bevestiging, op de muur en website).
Uitsluitend toegankelijk voor boulderaars die
de veiligheidsinstructies en huisregels akkoord bevonden hebben en hanteren.

0

b

Ik doe mee aan een intro- of kennismakingsles boulderen van Neoliet boulderregels
• Ik leer de vaardigheid om zelfstandig veilig te kunnen boulderen en realiseer mij dat
een
verhoogd
1. Geenboulderen
sieraden (ringen) om
vingers
risico op blessures of verwondingen geeft.
2. Weet hoe je moet vallen
• Ik realiseer mij expliciet dat het mij op basis van deze verklaring niet toegestaan 3.isNietom
een klimcentrum
onderin
boulderaars
doorlopen
4. Klimgordel en overig materiaal uit
zelfstandig te klimmen en/of te zekeren.
toprope touw

0

Uitsluitend toegankelijk voor klimmers die de
veiligheidsinstructies en huisregels akkoord
bevonden hebben en hanteren.

9

5. Laat geen spullen op de mat liggen

Ik doe mee aan een intro- of kennismakingsles toprope klimmen van Neoliet
• Ik leer de vaardigheden om veilig te kunnen (toprope) klimmen en/of zekeren onder begeleiding
check
• Ik realiseer mij expliciet dat het mij op basis van deze verklaring
niet toegestaan
is om in Neoliet zelfstandig
me
Klimregels
(lead of toprope) te klimmen en/of te zekeren.
1. Partnercheck voor!
• In de eerste les van de cursus en tijdens de introles of kennismakingsles
mag ik pas klimmen na toestemming
2. Houd aandacht voor je klimpartner
van de Neoliet instructeur (check-de-check voor elke route)
én gebruik
3. Minstens
één hand aanik
het altijd
remtouw een back-up zekeraar én klim ik
op K1 routes (groen).
4. Verbreek nooit de zekeringsketen

0

k1
k2 k3
tijdens het klimmen

Partnercheck ná!
Ik ben een introducé (beginner) van een ervaren5. klimmer
die tevens mijn begeleider is
• Ik realiseer mij expliciet dat het mij op basis van deze verklaring niet toegestaan is om in Neoliet zelfstandig
(lead of toprope) te klimmen en/of te zekeren, dat ik alleen in K1 routes (groen) mag toprope klimmen en niet
mag zekeren.
• Ik ga akkoord met het feit dat de persoon die mij begeleidt verantwoordelijk is voor mijn veiligheid.

0

59

a

touw mee lead lijn
Ik ben een minderjarige ervaren klimmer en heb toprope
een begeleider
check
• Mijn wettelijk vertegenwoordiger is akkoord met het feit dat de persoon die mij begeleidt verantwoordelijk
is
me
voor mijn veiligheid.
• Ik bezit de vaardigheden om veilig te kunnen klimmen en
zekeren op K2 check
of K3 niveau. Deze vaardigheden zijn
Klimregels
voorKlimregels
me
verkregen door het volgen van een cursus en/of door voldoende
ervaring.
1. Partnercheck voor!
1. Vraag toestemming aan de balie
• Ik bezit de vaardigheid om zelfstandig veilig te kunnen boulderen
realiseer
boulderen
een verhoogd
2. Houd aandacht en
voor je
klimpartner mij 2.dat
Bind direct
in... check? check!
risico op blessures of verwondingen geeft.
4.
Zorg
voor
voldoende
ruimte
3. Minstens één hand aan het remtouw
einde van het
touw
• Ik realiseer mij expliciet dat het mij op basis van deze verklaring
toegestaan 5.isKnoop
omaan
inhetNeoliet
zelfstandig
4. Verbreek nooitniet
de zekeringsketen
tijdens het klimmen
6. Klik alle setjes van de route in
(lead of toprope) te klimmen en/of te zekeren zonder mijn begeleiding.
Uitsluitend toegankelijk voor klimmers die de
veiligheidsinstructies en huisregels akkoord
bevonden hebben en hanteren.

5. Partnercheck ná!

NAW gegevens klimmer
Voornaam *.........................................................
Achternaam * ......................................................
Datum akkoord:...................................................

Uitsluitend toegankelijk voor klimmers die de
veiligheidsinstructies en huisregels akkoord
bevonden hebben en hanteren.

7. De afstand van de zekeraar tot de
wand is maximaal 2 meter
8. Ruim je touw direct op

9. Hanteer ook de klimregels

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

Handtekening*: .....................................................

Begeleiding? Begeleidersverklaring (minimaal K2, indoor toprope)

0

Ik ben ervaren klimmer 18 + met licentie én begeleider van bovengenoemde klimmer
• Ik bezit de vaardigheden om zelfstandig veilig te kunnen klimmen en/of zekeren op minimaal K2 én indien van
toepassing K3 niveau én het geven van gedegen begeleiding. Deze vaardigheden zijn verkregen door het volgen
van een cursus en/of door voldoende ervaring.
• Ik realiseer mij dat ik verantwoordelijk ben voor de veiligheid van bovengenoemde klimmer.
• Ik realiseer mij expliciet dat het mij op basis van deze verklaring niet toegestaan is om de minderjarigen onder
mijn begeleiding zelfstandig te laten (voor)klimmen en/of te zekeren in Neoliet.
• Indien de klimmer minderjarig is, heb ik toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger.
• Ik ben akkoord en op de hoogte van de inhoud van de huisregels, veiligheidsinstructie en algemene voorwaarden van Neoliet.
Voornaam: ........................................................

Achternaam: .........................................................

Datum akkoord...................................................

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

