Reserveringsnummer
Borgnummer

Aantal regulier

Datum

Starttijd

Aantal mini monkey

Aantal monkey

Aantal Speedrunner

Validiteitsverklaring voor het gebruik van Klimpark Fun Forest
Minderjarigen (t/m 17 jaar)
Hartelijk welkom! We zijn blij dat u besloten heeft om een bezoek te brengen aan een van onze Klimparken en wensen u veel klimplezier! Met het zetten van uw handtekening gaat u akkoord met het
algemeen bedrijfsreglement en de boekingsvoorwaarden van Fun Forest Netherlands BV. Tevens verklaard u bevoegd te zijn namens de minderjarige deze overeenkomst te sluiten.
Invullen in blokletters a.u.b.

Verantwoordelijke volwassenen

Telefoonnummer

Geboortedatum
(en leeftijd)

Eventuele gezondheidsproblemen

Handtekening
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Deelnemers voor & achternaam
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3.
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5.
6.
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8.

Geboortedatum (en
leeftijd)

Eventuele gezondheidsproblemen

Algemeen Bedrijfsreglement van Fun Forest Netherlands BV
Fun Forest Netherlands BV is lid van de International Adventure Park Association (IAPA). Met het zetten van uw handtekening gaat u akkoord met het algemeen bedrijfsreglement en de boekingsvoorwaarden van
Fun Forest Netherlands BV. Deze voorwaarden liggen bij de receptie van het klimpark gereed en kunt u nalezen op www.funforest.nl bij Downloads.
De onderstaand bedrijfsreglement zijn bij het bezoek aan een van de Fun Forest klimparken van toepassing:
1.

Indien de deelnemer(s) jonger zijn dan 18, dient een volwassenen toestemming te geven alvorens het klimpark betreden wordt. Hij/zij dient samen met de minderjarige deelnemer(s) deze huisregels en voorwaarden
door te nemen en de eigen ouders op de hoogte te stellen van deze activiteit. Met zijn/haar handtekening wordt er akkoord gegeven dat de eigen ouders van de minderjarige(n) akkoord zijn met deelname aan de
activiteiten bij Klimpark Fun Forest.

2.

Gebruik van het klimpark is geheel op eigen risico. Voor aansprakelijkheid van Fun Forest Netherlands BV zie nummer 7.

3.

Onze parcours zijn lengte gebonden. Fun Forest geeft enkel een advies op leeftijd. Maakt u een boeking en blijkt een van de deelnemers niet de juiste lengte te hebben, dan krijgt u geen restitutie. De klimparken van
Fun Forest zijn voor alle bezoekers geopend, mits deze niet aan een ziekte of psychische stoornis lijden, welke een gevaar kan opleveren voor de eigen gezondheid of gezondheid van andere personen. Eventuele schade
door overschatting van eigen conditie en gezondheid en schade als gevolg van bewust negeren van instructies zullen niet worden vergoed.

4.

Het is niet toegestaan om voorwerpen, zoals sieraden (oorbellen, kettingen, armbanden, (navel)piercings, etc.), mobiele telefoons en/of (foto)camera’s mee te nemen tijdens het klimmen. Deze voorwerpen kunnen
gevaar opleveren voor u zelf of andere bezoekers en deelnemers. Lange haren moeten met een elastiek vastgebonden worden. Het dragen van gesloten schoeisel is verplicht. Het klimmen met slippers of sandalen is
niet toegestaan.

5.

Iedere deelnemer moet aan de gezamenlijke praktische en theoretische veiligheidsdemonstratie deelnemen voordat hij/zij het park betreedt. Aanwijzingen en opdrachten van het personeel dienen te allen tijde
worden opgevolgd. Bij overtredingen of wangedrag ten opzichte van de aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften van het personeel kan de toegang tot het klimpark worden ontzegd. Personen onder invloed van alcohol
of drugs, medicijnen of andere verdovende middelen zijn niet bevoegd het klimpark te betreden.

6.

Voor het uitlenen van de klimuitrusting wordt een vorm van borg gevraagd. De door Fun Forest Netherlands BV ter beschikking gestelde uitrusting (helm, gordel, zekeringskabels met karabijnhaken en katrol) moeten
volgens de aanwijzingen van het personeel gebruikt worden. De uitrusting mag niet aan anderen worden overgedragen en mag tijdens het bezoek aan het klimpark niet worden afgedaan. Er mag niet in de uitrusting
worden gerookt. Indien de uitrusting wel wordt uitgedaan, dient men de uitrusting te laten controleren door een instructeur alvorens weer te gaan klimmen.

7.

Fun Forest Netherlands BV aanvaard, in het kader van wettelijke aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid voor persoonsschade. Voor zaken- en vermogensschade aanvaard Fun Forest Netherlands BV aansprakelijkheid
allen bij opzettelijk of nalatigheid van de organisatie of leidinggevend personen.

8.

Regulier klimmen, duurt 3 uur, inclusief de instructie. Uiterlijk 3 uur na uitgifte dient het materiaal ingeleverd zijn. Bij overschrijding van de klimtijd geldt er een toeslag van € 5,- p.p. per half uur.

9.

Ieder station, in het bijzonder een tokkelbaan, mag door maximaal één persoon betreden worden. Op de platformen mogen maximaal 3 personen per keer staan.

10.

De bedrijfsleiding houdt zich het recht voor om personen die zich niet aan de regels houden de toegang tot het park te ontzeggen. De bedrijfsleiding houdt zich het recht voor om het klimpark te sluiten als er situaties
ontstaan waardoor de veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden (brand, storm, onweer, etc.) In dergelijke gevallen wordt er een vergoeding gegeven zoals omschreven in de boekingsvoorwaarden. Breekt een
deelnemer zijn bezoek vroegtijdig af, dan maakt deze geen aanspraak op vergoeding van de entreeprijzen.

11.

Fun Forest Netherlands BV houdt zich het recht voor om alle gemaakte foto -, film, - of webcam opnamen te gebruiken voor informatie en/of reclamedoeleinden. Mocht een deelnemer het hiermee niet eens zijn, dan
moet deze dat nadrukkelijk vermelden bij Fun Forest Netherlands BV. De deelnemer krijgt in een dergelijk geval een andere kleur helm op.

12.

Het gebruik van persoonlijke foto –, film en webcam opnames van Fun Forest Netherlands BV voor reclamedoeleinden is verboden. In geval van misbruik behoudt Fun Forest Netherlands BV zich het recht voor om een
schadeclaim in te dienen.

13.

De deelnemers (zoals vermeldt op de voorzijde) verklaren d.m.v. ondertekening:
1.
Kennis te hebben genomen van moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
2.
Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degenen voor wie deze overeenkomst is afgesloten schriftelijk aan de organisator te hebben gemeld.
3.
Voor wat gezondheid en conditie betreffen, zich in staat achten, deel te nemen aan de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft. Zwangere vrouwen mogen niet deelnemen aan activiteiten bij
Fun Forest.
4.
Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

