
Huisreglement Klimzaal De Stordeur: 
 
 
Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, rust, orde en hygiëne in de klimzaal te 
waarborgen, zodat iedere bezoeker van een aangenaam verblijf kan genieten.  
Het reglement is van toepassing op alle bezoekers ongeacht of het bezoek al dan niet 
plaatsvindt tijdens publieke uren. 
Door het aankopen van een ticket of abonnement gaat u ermee akkoord om alle 
aanwijzingen en voorschriften omschreven in het reglement, op te volgen, dit geldt ook voor 
alle mondelinge aanwijzingen en richtlijnen die u tijdens uw bezoek worden meegedeeld 
door het toezichthoudend personeel van Klimzaal De Stordeur. 
 
 

1. Algemene regels Klimzaal De Stordeur 
 
 
1.1 De minimale leeftijd voor alleen klimmen bedraagt 18 jaar. Minderjarige moeten 
vergezeld zijn door een volwassenen. De meerderjarige is verantwoordelijk en moet 
ten allen tijde in de buurt zijn. Een schriftelijk akkoord van een ouder geldt enkel 
indien de minderjarige klimmer al enige jaren ervaring heeft. 
1.2 Roken is verboden 
1.3 Eten & drinken zijn ten strengste verboden, enkel water, in plastieken of metalen 
containers (geen glas), is toegelaten 
1.4 Het nuttigen van alcohol of drugs voor én tijdens het klimmen is ten strengste 
verboden. Dit geldt ook wanneer u verantwoordelijk bent voor minderjarige klimmers 
1.5 Dieren zijn verboden in de klimzaal 
1.6 Abonnementen en beurtenkaarten zijn strikt persoonlijk 
1.7 Elke klimmer meldt zich, voor de zaal te betreden, aan de kassa 
Voor abonnementen en beurtenkaarten is dit het scannen van hun badge 
1.8 Mobiele telefoons of andere (elektronische) afleidingen worden niet gebruikt 
tijdens het klimmen of beveiligen. 

 
 
2. Lengtezaal 
 
 

2.1 Voorklimmen is enkel toegestaan wanneer de klimmers een KVB 2 hebben. Een 
eigen touw meebrengen is verplicht (eventueel eigen klimsetjes) en dit enkel tijdens 
de rustige uren. De zaal verantwoordelijke kan op ieder moment  vragen om te 
stoppen omwille van de veiligheid 
2.2  Klimmen in de lengtezaal is op eigen risico, bij een ongeval door 
onvoorzichtigheid valt u niet terug op onze verzekering. 
2.3 De partnercheck is bij elke klim verplicht! 
2.4 Indien 1 van de 2 klimmers voor de eerste keer klimt of  beperkte ervaring heeft is 
het verplicht dit door te geven aan de verantwoordelijke zaalmedewerker, zodat deze 
jullie kan helpen. 
 
 
 
 

 

 
 
 



3. Boulder 
 
3.1 boulderen  is op eigen risico, ongevallen zijn niet door ons verzekerd, enkel indien 
er een mankement aan onze constructie zou zijn.  
3.2 Wij raden steeds aan om te spotten bij het boulderen en voorklimmen! 
3.3 Klim eerst naar beneden voor je op de matten spring 
3.4 sta niet onder een klimmer 
 

4. Trainingsrek 
 
 

4.1Zoals de naam zegt dient dit toestel voor trainen, het is geen speeltuig 
 
 

 
5. Funwalls 
 
 

5.1 Kinderen onder de 18 jaar dienen steeds vergezeld te worden door een ouder of 
begeleider! kinderen staan volledig onder de verantwoordelijkheid van de ouder bij 
een ongeval. 
5.2 Er wordt niet geklommen voor de klimmer veilig is vastgeklikt in het automatische 
zekeringstoestel 
5.3 Steeds de musketon terug vastmaken aan het matje 
5.4 Klim niet indien je merkt dat het touw niet strak aangetrokken wordt! Verwittig 
steeds een medewerker  

 
 
6. Speleobox 
 
 

6.1 Het is verboden boven op de speleobox te spelen of kruipen! 

 

 
7. Hoogteparcour 
 
 

7.1 Het hoogteparcours is verboden voor kinderen zonder begeleiding (+18jaar) 
7.2 Indien je niet vasthangt blijf steeds achter het poortje 
7.3 Sluit het poortje steeds 

 

 
8. Kleedkamers 
 
 

8.1 Kleedkamers worden steeds proper achtergelaten! 
8.2 Eventuele diefstallen zijn op eigen verantwoordelijkheid, neem je waardevolle 
spullen mee in de klimzaal! 

 
 
 

 



9. Lift 
 
 

9.1Bij brand of andere noodgevallen is het ten strengste verboden de lift te 
gebruiken. 
9.2Het gebruik van de trap wordt aangeraden, aangezien het een goede opwarming 
is. 

 

10. Sancties 
 

 

10.1 Bij het niet naleven van het reglement van interne orde zal u worden verzocht de 
klimzaal te verlaten. In dit geval zal uw inkomgeld niet worden terugbetaald. Bij 
herhaaldelijke problemen kan u de toegang tot het gebouw worden ontzegd. 

 
10.2 Klimmers zijn zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de kwaliteit van 
eigen klimmateriaal.  
 
10.3De zaalverantwoordelijke kan een klimmer uitsluiten indien deze niet de juiste 
technieken en materiaal gebruikt. 

 
10.4 Iedere bezoeker, maar vooral iedere klimmer, blijft zelf verantwoordelijk voor 
zijn/haar eigen handelen bij het het zich begeven op de mat en bij het klimmen, vallen 
en afspringen.  

 
11.  Eigen materiaal 
 
 11.1 Materiaal moet voldoen aan de EN 1277 en moet een CE-markering hebben 
 11.2 Maximale gebruikstermijn voor gordel is 5 jaar 
 11.3 Zekertoestel en musketon moeten elke 12 maanden gecontroleerd worden. 
  
 


