Huisreglement Blueberry-Hill Adventure
Toegang.
Enkel de lengte klimzaal, boulderruimte en het speleoparcours zijn individueel toegankelijk.
Dit na aanmelden bij de balie en betalen toegang. Voor het speleoparcours geldt een
afzonderlijke tarief.
Het betalen van de toegang impliceert het aanvaarden van het huisreglement.
Alle andere ruimten (tussenverdiepen, boogschieten, commando, ….) zijn enkel toegankelijk,
onder begeleiding, voor groepen mits reservatie.
Voor en tijdens het klimmen zijn alcoholische dranken VERBODEN.
Bij onveilig gedrag kan de zaalverantwoordelijke ALTIJD de toegang weigeren.
Klimmen gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid. We zijn niet verantwoordelijk voor
gebeurlijke ongevallen. Via de klim –en bergsportfederatie kan er een uitgebreide
bergsportverzekering afgesloten worden.
We sluiten stipt (cafetaria en klimwanden) volgens de openingsuren.
Eten en drinken.
In het cafetaria zijn geen eigen dranken en etenswaren toegelaten. We beschikken over een
uitgebreid aanbod aan correcte prijzen. In de klimzalen laten we enkel herbruikbare/PET
flessen toe, glazen flessen zijn verboden.
Orde en netheid.
Rugzakken, sportzakken en kledij laten we niet rondslingeren, plaats deze in de rekken onder
de banken of hang ze op aan de voorziene kapstokken. Laat geen afval rondslingeren, er
staat een vuilbak in het cafetaria (naast vitrine) en breng leeggoed terug naar de bar.
Huisdieren zijn NIET toegelaten in de klimzalen.
Boulderruimte.
Dit is GEEN speelruimte voor kinderen. Kinderen onder de 10 jaar mogen enkel onder
toezicht van een volwassene klimmen.
Het is verboden onder andere klimmers te staan, liggen of klimmen.
Lengtezaal.
Enkel klimmers met een geldig klimvaardigheidsbewijs (of gelijk door voldoende ervaring)
hebben toegang en mogen iemand beveiligen.

Indien geen klimvaardigheidsbewijs of te weinig kennis/ervaring MOET je dit melden bij het
inchecken. Je kan dan altijd een korte initiatie krijgen (tijdens de voorziene periode, zie
openingsuren).
Indien geen klimvaardigheidsbewijs of te weinig kennis/ervaring moet er gezekerd worden
met een autotuber of een halfautomaat. Je kan altijd een autotuber van de zaal gebruiken.
Zekeren met een afdaalacht is verboden. Het gebruik van extra veiligheidsknopen (slipsteek)
in uw remtouw wordt sterk aangeraden. Dit voorkomt ongevallen bij het ongecontroleerd
laten zakken van de klimmer.
Het is verboden met de touwen te spelen en deze door te trekken. Gelieve ook steeds de
vaste setjes (oranje gemarkeerd) terug vast te maken bij het naar beneden komen.
Voorklimmen is enkel toegestaan voor klimmers met een KVB 2 of hoger. Indien te druk kan
de zaalverantwoordelijke dit tijdelijk verbieden.
Inbinden gebeurt met een doorgestoken 8 knoop.

Voor het klimmen, doen we STEEDS een partnercheck. Elkaar controleren beperkt de kansen
op een ongeval.
Kleedkamers.
Gelieve de kleedkamers en douches proper achter te laten. Er staan ook hier vuilbakken.
Verloren voorwerpen worden slechts beperkt bijgehouden. We zijn hiervoor niet
verantwoordelijk.

