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Art. 1 

Sportoase is niet verantwoordelijk voor ongevallen of diefstal. Niet naleven van het intern reglement kan 

een onmiddellijke uitsluiting van het gebruik van de klimmuur betekenen. 

 
Art. 2 

De mat wordt enkel betreden met proper en aangepast schoeisel met rubberen zool (liefst klimschoenen). 
Zwaar schoeisel dat de klimwand, de grepen en steunpunten beschadigt, wordt geweerd. 
Op blote voeten klimmen is niet toegelaten. 

 
Art. 3 

Kinderen onder 14 jaar worden steeds beveiligd door een ouder of andere volwassen persoon. 
Kinderen onder 16 jaar worden steeds vergezeld door een ouder of andere volwassen persoon. 
 

Art. 4 
Klimmers melden zich steeds aan bij de aanwezige Sportoase-begeleider alvorens de klimmuur te betreden. 
Beginners en klimmers met onvoldoende ervaring en zelfstandigheid, dienen dit steeds op voorhand te 
melden bij de Sportoase-begeleider. 
 

Art. 5 
 Inbinden, beveiligen en andere handelingen die met veiligheid te maken hebben, dienen steeds te 

gebeuren volgens de laatste reglementaire standaarden. Bijsturingen en instructies van de Sportoase-
begeleider hieromtrent, moeten steeds worden opgevolgd.. 

 
Art. 6 

Eten en drinken zijn niet toegelaten op de mat. 
 
Art. 7 
         Er wordt niet liggend of zittend gezekerd. 
 
Art. 8 
          Het laten zakken van een klimmer gebeurt op een rustig en gecontroleerd tempo 
 
Art. 9 
           Nooddeuren moeten steeds vrij gehouden worden. 

 
Art. 10 

Klimmers met eigen materiaal (gordel, zekertoestel, …) zijn zelf verantwoordelijk voor de staat, controle                    
en het correct gebruik van dit materiaal. 

 
Art. 11 

De touwen dienen uitsluitend voor het klimmen en zekeren. Elk ander gebruik (bv. zwieren, takelen, …) 
is verboden. Draag zorg voor deze touwen, ze zijn voor ieders veiligheid. 

 Het inoefenen van touwhandelingen (ombouwen naar moulinette, takelen, …) is niet toegestaan. 
 
Art. 12 

Lig, loop of klim nooit onder mensen die reeds aan het klimmen zijn of vlak boven elkaar, wacht tot de 
route vrij is. Het is ten strengste verboden te spelen aan de klimmuur en dit voor ieders veiligheid. 
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Art. 13 

Wanneer de drukte dit toestaat, kan er gebruikt gemaakt worden van de faciliteiten om voor te 
klimmen. Hiervoor dient steeds toestemming te worden gevraagd aan de aanwezige Sportoase-
begeleider. 

 
Art. 14 

Toeschouwers zijn pas toegelaten aan de klimmuur na expliciete toestemming van de Sportoase 
begeleider. 

 
Art. 15 

Klimmers die door acties of handelingen (of het gebrek hiervan) zichzelf, of andere klimmers in gevaar 
brengen, kunnen meteen worden uitgesloten van het gebruik van de klimmuur. 

 
Art. 16 

Het is verboden solo te klimmen zonder touw. 
 
Art. 17 

Het is ten strengste verboden te klimmen of te zekeren in benevelde toestand. Alcohol tijdens het 
klimmen en zekeren wordt niet getolereerd. Gebruik van genotsmiddelen is uiteraard verboden. 

 
Art. 18 
 Instructies van de Sportoase-begeleiders dienen steeds te worden opgevolgd. 

Het algemeen huishoudelijk reglement van Sportoase is van toepassing voor de gebruikers van de 
klimmuur. Elke klimmer wordt verondersteld het algemeen huishoudelijk reglement te kennen en toe te 
passen. 
 

Art. 19 
De bezoeker verklaart zich akkoord dat beeldmateriaal dat onder toezicht en op vraag van Sportoase in de 
publieke ruimtes wordt gemaakt, mag gebruikt worden binnen het activiteitsveld van de onderneming en 
middels om het even welk medium.  
Sportoase behoudt het recht om, na het einde van elk bezoek aan de faciliteiten binnen Sportoase, de 
afbeelding(en) en/of opnames verder te reproduceren, publiceren of publiek mededelen, enkel en alleen in 
werken op digitale drager en/of onder gedrukte vorm en die werden gemaakt gedurende elk willekeurig bezoek 
aan de faciliteiten van Sportoase. 
Bij vragen omtrent het gebruik van beeldmateriaal gelieve info@sportoase.be te contacteren. 
De bezoeker kan geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding voor het recht op afbeelding. 
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