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Verzekering
◦ Bleau bvba heeft een verzekering BA uitbating.
◦ Iedereen kan bij Bleau Climbing Team onder de Klim- en
Bergsportfederatie een uitgebreide bergsportverzekering aangaan of
kan kiezen voor de indoorverzekering die we aanbieden via de
website (www.klimenbergsportfederatie.be ) .
Eten en drinken
◦ In de klimzalen laten we enkel herbruikbare drinkflessen toe. PMDflessen zijn in het hele gebouw niet toe gelaten. Glazen flesjes
komen niet in de klimzalen.
◦ Drinkflessen zet je op de houten afsluiting of op de grond, maar
nooit op de matten.
◦ Het is niet toegelaten om zelf meegebracht eten of drinken te
consumeren in het restaurant of in de klimzalen.
◦ Je drinkfles kan je gratis en ongelimiteerd bijvullen aan de kraan
centraal in het gebouw.
Orde en netheid
◦ Rugzakken hebben een plaatsje in de lockers boven of in de houten
rekken maar horen niet thuis op de matten of in de vrije ruimte in
de klimzalen.
◦ Om de zaal proper te houden doen we graag beroep op jullie
medewerking: laat geen afval rondslingeren (er staan overal
vuilnisbakken). Breng leeggoed terug naar de bar.
◦ Honden zijn welkom in de klimzalen indien het baasje zich
gedraagt: hond altijd aan de leiband houden en de hond mag
andere klimmers niet storen. In de bar en restaurant zijn honden
niet toegelaten.
Loszittende of kapotte grepen kan je in eerste instantie zelf terug
vastzetten, er hangen centraal 2 imbussleutels klaar die je steeds mag
benutten hiervoor. Grepen die je niet zelf kunt vastzetten of die
afgebroken zijn mag je steeds komen melden aan de balie om dit zo
snel mogelijk terug in orde te krijgen.
Het is verboden om:
◦ onder of over de poortjes te kruipen: gebruik je badge
◦ op de houten afsluitingen te zitten of te klimmen
◦ blootsvoets te klimmen
◦ te eten of te drinken op de matten









Om korting te bekomen dien je verplicht een geldige studenten- of
KBF-lidkaart voor te leggen.
Misbruik van een 10-beurtenkaart of abonnement leidt tot
onmiddellijke intrekking.
Abonnementen worden enkel onderbroken in geval van
blessures, en op voorleggen van een doktersbriefje.
Kinderen onder 10 jaar moeten actief begeleid
worden door een volwassene. Dit betekent dat de
volwassene in de klimzaal aanwezig is en toezicht houdt op het
naleven van de veiligheidsregels.
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Kinderen < 10 jaar moeten doorlopend onder toezicht van een
volwassene blijven.
Om de veiligheid te garanderen zijn kinderen onder de 2,5 jaar
nooit toegelaten op de matten van de boulderzaal.
Het is niet toegestaan om:
◦ onder andere klimmers te staan, te liggen of te klimmen
◦ naar beneden te springen
◦ te lopen
◦ te roepen
◦ te spelen
De klimzaal is geen speeltuin, hou het dus rustig, zodat de klimzaal
voor iedereen gezellig blijft.
Magnesium
◦ is géén wondermiddel en in eenvoudige boulders overbodig
◦ het maakt de grepen en de klimzaal vuil
◦ denk aan uw en onze longen.
◦ Dus:
▪ wees zuinig met magnesium
▪ pofzakken leg je niet op de matten maar in de pofzakbakken
▪ je pofbal hoort in een echte pofzak, en niet in een plastic zakje
▪ pof je handen enkel IN je pofzak
▪ boulder niet met een pofzak op je rug
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De polyvalente zaal is enkel toegankelijk voor mensen die hiervoor de
toestemming kregen.
Verboden toegang met (klim)schoenen, pofzakken, en met pof aan je
handen.
Gelieve het aanwezige materiaal met zorg te behandelen, en ordelijk
terug te plaatsen.
Vergeet niet om de radiatoren dicht te draaien, en het licht uit te
schakelen na gebruik.
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Klimvaardigheidsbewijzen
◦ Om toegang te krijgen tot de lengteklimzalen moet je verplicht een
Klimvaardigheidsbewijs voorleggen.
◦ Iemand met een kvb kan op zijn of haar verantwoordelijkheid één
persoon begeleiden die geen kvb bezit.
◦ Om een 10-beurtenkaart of abonnement te verkrijgen moet u
persoonlijk over een kvb beschikken.
◦ Voorklimmen is enkel toegestaan voor mensen met een kvb-2 of
hoger.
◦ Voor het behalen van uw klimvaardigheidsbewijs kan u bij ons
terecht. Bekijk hiervoor het aanbod op de website: www.bleau.be .
Het is niet toegestaan om:
◦ met de touwen te spelen of de touwen door te trekken
◦ voor te klimmen in zones waar een toprope-touw hangt
◦ zonder toestemming touwtechnieken te oefenen
◦ meer dan één setje over te slaan bij het voorklimmen
◦ het touwenparcours te betreden zonder begeleiding
Gelieve de vaste setjes steeds terug in te pikken bij het naar
beneden komen.
Magnesium
◦ is géén wondermiddel en in eenvoudige routes overbodig
◦ het maakt de grepen en de klimzaal vuil
◦ denk aan uw en onze longen
◦ wees dus zuinig met magnesium, en let op met je pofzak
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Gelieve niets van kledij, schoenen of tassen op de banken en in de
kleedkamers achter te laten, er zijn voldoende lockers.
Hou de kleedkamers netjes voor de volgende klimmers: er staan
vuilnisbakken.
Gebruik de trekker na het douchen.
Afdrogen doe je in de douche zelf, of in de natte zone aan de ingang
van de douches.
Zorg dat je voeten droog zijn vooraleer je terug de kleedkamer in
gaat.

