Klimhal Amsterdam: dé plek voor een sportieve activiteit met school
Klimhal Amsterdam is compleet gefaciliteerd, biedt deskundige begeleiding en is daarnaast prima met
het openbaar vervoer bereikbaar. De grootste klimhal van de Benelux heeft een binnen- en buitenwand van
21 meter hoog met in totaal 300 klimroutes en 400 boulders. Naast het klimmen is het ook mogelijk om een
parcours af te leggen door onze grot en over de touwbanen om vervolgens te gaan abseilen. Voor scholen
bieden wij activiteiten aan tegen gereduceerde tarieven. Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van
prijzen, regels en voorwaarden die gelden voor onderwijsinstellingen.
Tarieven basisinstructie voor scholen:
Wij hanteren voor schoolgroepen een minimum standaardtarief van €225,- per anderhalf uur.




Basisscholen: Het standaardtarief geldt voor groepen van 25 leerlingen of minder. Voor elke
additionele leerling wordt €9,- gerekend. Per drie leerlingen dient er een begeleider(16+) aanwezig te
zijn die het zekeren voor zijn of haar rekening neemt. Hiervoor vindt uiteraard een instructie plaats.
Speciaal onderwijs/ VMBO niveau 1 en 2: Het standaardtarief geldt voor groepen van 15
leerlingen of minder. Voor elke additionele leerling wordt €11,- in rekening gebracht. Er dient per
zeven leerlingen een begeleider aanwezig te zijn.
Overig voortgezet onderwijs: Het standaardtarief geldt voor groepen van 25 leerlingen of minder.
Voor elke additionele leerling wordt €9,- gerekend.
Per 25 leerlingen dient een begeleider aanwezig te zijn, deze moet bekend zijn met het klimmen en in
het bezit van een K2 of soort gelijk indoor toprope certificaat.
Als dit niet het geval is zorgen wij voor een extra instructeur bij groepen die groter zijn dan 15
personen. De extra kosten voor deze instructeur bedragen 30 euro.

Wat wij van de begeleiders verwachten:




1.
2.
3.
4.
5.

Leerlingen op tijd zijn. Indien leerlingen 10 minuten of meer na de afgesproken tijd op komen dagen
kunnen ze niet meer meedoen. Ze kunnen ook het gebouw niet meer in, de deur gaat op slot.
Leerlingen sportkleding en gymschoenen laten meenemen.
Verzorgen van het minimaal benodigde aantal begeleiders per groep.
Hij/zij werkt mee met betrekking tot de veiligheid door:
Aanleren van het zekeren, controleren op het zekeren
Controleren of de leerlingen elkaar checken op correct gebruik van gordel, karabiner en touw.
Er zorg voor dragen dat er alleen met 3-tallen geklommen wordt, dus altijd met een “back up”.
In het oog houden dat zekeraar en back up continue aandacht hebben voor de klimmer.
Begeleiders kunnen zelf NIET klimmen.

De basisinstructie kan uitgebreid worden met het bedwingen van de grot, touwbanen en het abseilen. De
extra kosten hiervoor bedragen €3,75 per leerling. De totale tijdsduur wordt dan ongeveer twee uur.
Onder deze pagina vindt u een samenvatting van onze algemene voorwaarden met betrekking tot onze
dienstverlening voor onderwijsinstellingen.
Voor vragen en/of reserveringen verzoeken wij u telefonisch of per email contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Klimhal Amsterdam
Naritaweg 48
Amsterdam
Tel: 020-6810121
Fax: 020-6810151
www.klimhalamsterdam.nl
info@klimhalamsterdam.nl

Geachte docent,

Het krijgen van instructie en het gebruik maken van onze accommodatie is gebonden aan een
aantal regels. Om de verantwoordelijkheid t.a.v. aansprakelijkheid duidelijk te maken, verzoek
ik u dan ook het onderstaande te lezen. Deze verklaring is een samenvatting van de algemene
voorwaarden welke indien gewenst per mail toegezonden kunnen worden.

Eigen risico verklaring scholen
1: De klimmer dient het gehuurde behoorlijk en overeenkomstig haar bestemming te gebruiken
en dient daarbij de hoogste mate van zorgvuldigheid in acht te nemen, in het bewustzijn dat het
beoefenen van, of deelnemen aan het sportklimmen een gevaarlijke activiteit is en risico’s met
zich meebrengt voor de klimmer zelf en andere klimmers.
2: Alle activiteiten in de klimhal vinden voor eigen rekening en risico van de klimmer/zekeraar
en/of begeleider plaats.
3: Personen die niet bekend zijn met het materiaal en het gebruik hiervan dienen een instructie te volgen.
4: Als uitzondering op het geen gesteld in de algemene voorwaarden kunnen kinderen die deelnemen aan een school instructie
vanaf 12 jarige leeftijd wel zelf zekeren. Dit onder de voorwaarde dat er minimaal 1 docent per 25 leerlingen mede toezicht houdt
op de veiligheid(hierna uitgelegd) en dat er alleen met 3 tallen geklommen wordt. 1 klimmer, 1 zekeraar en 1 back up die het touw
ook nog vast heeft. Voordat er geklommen wordt moet het 3 tal elkaar controleren op veiligheid. Dit houdt in: controleren van de
bevestiging van het touw aan de klimmer; zitten de karabiners in de lus van het touw en zijn beide karabiners dicht gedraaid. Zit
het touw op de juiste wijze in het zekeringsapparaat en is ook deze karabiner dicht gedraaid. Zitten de karabiners vast op de juiste
plek van de gordel. Van zelfsprekend wordt er alleen maar op de manier gezekerd zoals deze wordt uitgelegd.
5 Kinderen onder de 16 jaar moeten schriftelijke toestemming hebben van de ouders om deel te nemen aan de activiteiten van de
klimhal, door het organiseren van een activiteit in de klimhal neemt u deze taak en verantwoordelijkheid als school over.
6: Het gebruik van de touwbanen en het abseilplateau is alleen mogelijk onder begeleiding van een instructeur.
7: De klimhal behoudt zich het recht voor om personen die zich niet aan de algemene voorwaarden houden, of zich anderszins
onacceptabel gedragen, uit de klimhal en de overige ruimten, deel uitmakend van het onroerend goed waarin de klimhal is
gevestigd, te verwijderen dan wel de toegang tot de klimhal te ontzeggen.
8: De aansprakelijkheid van Klimhal Amsterdam jegens de wederpartij en derde voor schade voortvloeiende uit of verband
houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het
desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
9: Klimhal Amsterdam heeft een ongevallen verzekering afgesloten. Een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op een
uitkering op grond van deze ongevallen verzekering is, indien aan de overige vereisten voor een uitkering op grond van de
ongevallen verzekering voldaan wordt, dat de klimmer een instructieklimmer is of deel uitmaakt van een groep
instructieklimmers en dat de persoonsgegevens bij Klimhal Amsterdam/de verzekeringsmaatschappij bekend zijn middels deze
verstrekte opgave.
10: Zelfstandige klimmers en groepen zelfstandige klimmers wordt sterk aangeraden zelf via de Nederlandse Koninklijke
Bergsport Vereniging (NKBV) of elders een ongevallen verzekering af te sluiten.
11: Klimhal Amsterdam besteedt de uiterste zorg aan veiligheid van door haar gebruikte zaken en geschiktheid van door haar
derden en personeel. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voor door haar gebruikte roerende en onroerende zaken
door haar ingeschakelde derden en personeel bij de uitvoering van door haar gesloten overeenkomst.
12: De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor opzet of grove schuld van de ondernemer en de leidinggevende
ondergeschikte.
13: Bij annuleringen binnen 1 week voorafgaande aan de activiteit wordt 100% van de kosten voor het geboekte programma in
rekening gebracht. Bij annuleringen tussen 1en 3 weken voorafgaande aan de activiteit wordt 25% van de kosten voor het
geboekte programma in rekening gebracht.

