
 
Leerkrachten formulier  
 
 

 
Bereidverklaring van de verantwoordelijke leerkrachten voor het gebruik van 
Abel. Klimbos door de leerlingen. 
 
 
Naam school: ……………………………………………………… 
 
Plaats:            ………………………………………………………. 
 
LEERKRACHT 1      LEERKRACHT 2 
 
Naam: ………………………………………  Naam: ……………………………………… 
 
Adres:  ……………………………………..  Adres: …………………………………….... 
 
P.C.& plaats: ………………………………  P.C.& plaats: ……………………………… 
 
Tel:  …………………………………………  Tel:  ………………………………………… 
 
e-mail……………………………………….  e-mail………………………………………. 
 
Wij verzekeren u uw gegevens niet aan derde te verstrekken en deze alleen te gebruiken om 
u van nieuwe informatie, aanbiedingen of speciale gebeurtenissen op de hoogte te stellen. 
 
Aantal leerlingen/deelnemers ouder dan 8 jaar én minimaal 1.30 cm: 
A Groep 5 – 6    ………………… 
B Groep 7 – 8   ………………… 
C Voortgezet onderwijs  ………………… 
D Aantal begeleiders   ………………… 
 
TOTAAL:   ………………… 
 
 
LEERKRACHT 1      LEERKRACHT 2 
  

  

     

………………………….    ………………………….. 

Handtekening:     Handtekening: 

 

Datum: ………………… 

 
 
Met het ondertekenen van dit document geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te zijn 
gegaan met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij de balie, vindt 
u hieronder en staan op de website www.abel-klimbos.nl 
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Algemene bedrijfsvoorwaarden Abel. Klimbos  
 
 

 
 
1.  Iedere deelnemer moet de bedrijfsvoorwaarden doorlezen voor deze Abel. Klimbos 

betreedt. Door deze te ondertekenen bevestigt de deelnemer dat kennis is genomen 
van de gebruiksvoorwaarden en dat deze worden geaccepteerd. 
 

2. Het gebruik en het betreden van het klimbos is geheel op eigen risico. 
 
3.  Het klimbos is toegankelijk voor iedereen die minimaal 8 jaar oud is, minimaal 1.30 

meter is, maximaal 120 kg weegt en fit en gezond is. Lijdt u aan een ziekte of 
psychische stoornis die een gevaar kan opleveren voor uzelf of voor andere 
deelnemers, kunnen wij u geen toegang verschaffen tot het klimbos. Veiligheid gaat 
boven alles. Heeft u iets onder de leden en twijfelt u of u kunt klimmen, meld dit bij de 
instructeur. Deze kan beoordelen of het veilig is voor u om te klimmen.  

 
4. Het klimbos kan door kinderen zelfstandig gebruikt worden en verzorgers/leraren 

hoeven niet mee te klimmen maar worden wel geacht in de buurt te blijven! 
 

5.  De maximale klimtijd bedraagt 2 uur. Voor elk uur extra betaalt u € 5,-.  
 

6.  Er mogen bij het klimmen in het klimbos geen sieraden gedragen worden en  
mobiele telefoons, fotocamera’s of dergelijke meegenomen worden die gevaar 
kunnen opleveren voor uzelf en andere deelnemers. Lange haren dienen 
vastgebonden te worden. Draag beschermende kleding en stevige dichte schoenen.  
 

7.  Deelnemers dienen voor het gebruik van het klimbos de veiligheidsdemonstratie 
te volgen. Aanwijzingen en opdrachten van het personeel dienen te allen tijde 
opgevolgd te worden. 
 

8. De door Abel. Klimbos ter beschikking gestelde uitrusting (klimgordels en 
veiligheidssysteem) moet volgens de aanwijzingen van de instructeur 
gebruikt worden. De uitrusting mag niet aan anderen worden overgedragen. Na het 
klimmen dient de uitrusting ingeleverd te worden bij de instructeur.  
 

9.  Als de instructies niet goed zijn opgevolgd aanvaardt Abel. Klimpark geen 
verantwoordelijkheid voor persoonsschade. 

 
10. De trappen naar het parcours dienen door één persoon tegelijk gebruikt te worden. 

Iedere brug mag door maximaal 2 personen tegelijkertijd betreden worden. Op de 
platformen mogen maximaal 3 personen tegelijk staan.  
 

11.  De instructeurs van het klimbos houden zich het recht voor om personen die zich niet 
aan de regels houden de toegang tot het park te ontzeggen. 
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