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IJsselstein, 1- juni -2018 

 

Betreft: Gebruiksreglement Klimtoren. 

 

GEBRUIKSREGLEMENT 
 
Dit reglement gaat in op 01 – 06 - 2018  en vervangt alle voorgaande reglementen 
 

1 Dit gebruiksreglement geldt voor iedereen die gebruik maakt van de klimtoren en regelt de 
wijze waarop gebruik mag gemaakt worden van de klimtoren en bijbehorende faciliteiten. 
 

2 Van eenieder die het omliggende terrein en de klimtoren zelf betreedt, wordt verwacht 
kennis te hebben genomen van dit reglement. 

3 Men betreedt het terrein en de klimtoren volledig op eigen risico.  
Elke handeling die men stelt als sportbeoefenaar, bezoeker, of gebruiker valt dus volledig 
ten laste van de bezoeker, gebruiker of sportbeoefenaar.  
De stichting wijst dan ook elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af bij ongevallen 
en eventuele opgelopen schade. 
 

4 Aansprakelijkheid uit hoofde van artikelen 6:173 en 6:174 BW is uitgesloten. 

5 Iedere groep of vereniging die gebruik maakt van het terrein en/of klimtoren, moet 
vergezeld zijn van een verantwoordelijke begeleider (ouder dan 18 jaar). De begeleider 
zorgt voor de goede orde en voor het naleven van dit gebruiksreglement. 

6 Iedere groep of vereniging die gebruik maakt van de klimtoren dient zelf te voorzien in 
deskundige begeleiding.  
De begeleider of begeleiders zijn volledig verantwoordelijk voor de personen die onder 
hun verantwoordelijkheid gebruikmaken van de klimtoren. 
Groepen en verenigingen gebruiken hun eigen klimmateriaal. 
 

7 Het nuttigen van alcohol, drugs of geestverruimende middelen is niet toegestaan. De 
gebruiker staat ervoor in dat hij in nuchtere toestand gebruikmaakt van de klimtoren. 

8 Alle gebruikers worden geacht de voorziene infrastructuur op een normale wijze te 
gebruiken en door hen geproduceerd afval af te voeren. 

9 Gebruikers melden elke schade onmiddellijk aan de beheerder. Veroorzaakte schade dient 
door de gebruiker vergoed te worden. 

10 De klimtoren dient tijdens evt. afwezigheid en na gebruik direct afgesloten te worden. 
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11 Gebruikers van de klimtoren dienen zich als een goed gebruiker (in de breedste zin des 
woords) te gedragen t.o.v. omliggende verenigingen & derden.  

12 Bij gelijktijdig gebruik door meerdere groepen dienen de verantwoordelijke begeleiders 
(zie 1.5) te overleggen om een veilig gebruik van de toren te garanderen. 

13 Op het terrein van de stichting zijn huisdieren niet toegestaan. 

14 Gebruik van de klimtoren is kosteloos voor groepen zonder winstoogmerk. Een donatie 
t.b.v. het onderhoud van de klimtoren wordt op prijs gesteld. 

 
 


