
Huisreglement

Klimzaal City Lizard

Boulderen is een leuke en uitdagende sport, maar net als in alle andere takken van de 
klimsport zijn risico’s niet volledig uit te sluiten. Klimzaal City Lizard biedt een 
boulderfaciliteit waar je veilig kunt klimmen. Iedere bezoeker, maar vooral iedere klimmer, 
blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen bij het het zich begeven op de mat 
en bij het klimmen, vallen en afspringen. 

Om te zorgen dat iedereen veilig en verantwoord samen in klimzaal City Lizard kan 
genieten en sporten, hanteren wij een huisreglement waarin een aantal belangrijke 
veiligheidsregels vermeld zijn. Het huisreglement is in de klimzaal raadpleegbaar, verder is 
het ook op de website terug te vinden en is het (op aanvraag) bij de bar verkrijgbaar. 

Wie de klimzaal betreedt, stemt impliciet in op de hoogte te zijn van de geldende 
afspraken en deze ook na te volgen.

1. Terminologie

In het eerste onderdeel van het huishoudelijk reglement omschrijven we een aantal termen 
die we zullen hanteren. Bij deze omschrijving sluiten we aan bij de brochure Risicoanalyse 
& Risicobeheer. Organisatie van actieve ontspanningsevenementen (http://
economie.fgov.be, geraadpleegd op 6 juli 2017).  

Gevaar (Wet): intrinsieke eigenschap van producten waardoor schade aan 
mensen, dieren en/of milieu zou kunnen worden veroorzaakt. 

Risico (Wet): de kans dat er schade ontstaat door het gebruik of de aanwezigheid 
van een gevaarlijk product. De risicofactoren zijn de omgevingsfactoren en de 
individu-gebonden factoren die de kans op het ontstaan of de ernst van de schade 
beïnvloeden.

Ernstig risico (Wet): een risico dat snel ingrijpen van de overheid vereist, met 
inbegrip van risico’s waarvan de gevolgen zich niet onmiddellijk voordoen. 

Organisator (KB): elke producent of distributeur die een actie of 
ontspanningsevenement organiseert. 

Medewerker (KB): elke natuurlijke persoon die, in opdracht van de organisator, 
meehelpt het actief ontspanningsevenement te verwezenlijken. 

Eindverantwoordelijke (KB): de medewerker die door de organisator wordt 
aangewezen, om toe te zien op de veiligheid tijdens het actief 
ontspanningsevenement. 

Ernstig ongeval (KB): een dodelijk ongeval of een ongeval dat een blijvend letsel 
veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken. 

Ernstig incident (KB): een incident dat aanleiding geeft of zou kunnen geven tot 
een ernstig ongeval. 
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Andere termen die we hanteren zijn:

klimzaal ‘City Lizard’: de handelsnaam van de sportaccommodatie, die wordt 
geëxploiteerd aan de August de Boekstraat 9H, te Sint-Niklaas;

‘bezoekers’: alle natuurlijke personen die van de omschreven lokaliteit 
gebruikmaken;

‘actieve bezoekers’: bezoekers die van de aangeboden sportfaciliteiten 
gebruikmaken.

2. Veiligheidsregels en afspraken

Inleiding

Alle bezoekers van Klimzaal City Lizard nemen kennis van de inhoud van het 
huisreglement. Wie van de door City Lizard aangeboden sportfaciliteiten gebruik wil 
maken, stemt impliciet met dit huisreglement in. De organisator van de sportactiviteit (i.c. 
Klimzaal City Lizard) verbindt zich er toe het huishoudelijk reglement en de algemene 
afspraken op aanvraag ter beschikking te stellen.

Het huishoudelijk reglement dient er in de eerste plaats voor om te bewerkstelligen dat 
actieve bezoekers op een gezonde, veilige en verantwoorde wijze van de bouldersport 
kunnen genieten. De hieronder opgesomde regels en afspraken moeten daarom ook in 
deze geest gelezen en begrepen worden.

Artikel 1 - Toegang tot de klimzaal 

1. Iedere actieve bezoeker die van de aangeboden sportfaciliteiten gebruik wil maken, 
verklaart zich akkoord met het huisreglement van Klimzaal City Lizard.

2. Iedere actieve bezoeker meldt zich voor aanvang van de sportactiviteiten bij de bar.
3. Actieve bezoekers onder de 12 jaar hebben slechts toegang tot de 

boulderfaciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker 
die de veiligheidsregels en afspraken kent en naleeft. Wij hanteren een maximum 
van twee kinderen per begeleider. De begeleidende meerderjarige aanvaardt dat de 
kinderen volledig onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen. Uitgezonderd hiervan 
zijn kinderfeestjes en de klim- en multimove-lessen die onder toezicht van een 
medewerker van Klimzaal City Lizard plaatsvinden.

4. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 12 jaar.
5. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.
6. Klimzaal City Lizard is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de 

bezoekersduur te beperken.
7. Reserveren is verplicht voor groepen van meer dan 10 personen en kinderfeestjes.
8. Lidmaatschap: abonnement 6 maanden is lid van Klimzaal ‘City Lizard’ op 

voorwaarde dat de abonnementhouder over een KBF-verzekering, met als club City 
Lizard, beschikt.

Artikel 2 - Veiligheid 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1. Actieve bezoekers zijn verplicht zich vòòr gebruikmaking van de sportfaciliteiten op 
de hoogte te stellen van het huisreglement van Klimzaal City Lizard. Dit reglement is 
te raadplegen op de website van de klimzaal, tevens is het (op aanvraag) 
verkrijgbaar bij de bar. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of bij de wijze 
waarop de voorschriften nageleefd moeten worden, verplicht de bezoeker zich 
duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot de aanwezige medewerker en/of 
eindverantwoordelijke alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.

2. Het in strijd handelen met het huisreglement kan verwijdering Klimzaal City Lizard 
en/of het daarbij behorende terrein tot gevolg hebben. Er kan eveneens tot 
onmiddellijke intrekking van het lidmaatschap van Klimzaal City Lizard overgegaan 
worden, zonder dat daarbij recht bestaat op teruggave van het toegangs- of 
lidmaatschapsgeld.

3. Actieve bezoekers verplichten zich slechts van de geboden faciliteiten gebruik te 
maken indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is 
om de aangeboden sportactiviteiten uit te oefenen.

4. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten 
niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, maar ook voor die van anderen.

5. De meest essentiële veiligheidsvoorschriften zijn:
• geen glazen, flessen, … op de klimmat;
• de klimzaal is geen speeltuin: rennen, liggen of spelen op de matten is niet 

toegestaan;
• een goede warming-up en cooling-down zorgen ervoor dat de kans op blessures 

afneemt;
• het dragen van klimschoenen is verplicht;
• wacht op je beurt en houd voldoende afstand (min. 1,50 m) tot de klimmers, 

zodat je bij een val of dynamische beweging niet geraakt wordt;
• begeef je niet de valzone van de klimmers;
• zorg dat je vanuit iedere positie beheerst kunt afspringen;
• oefen het afspringen en het opvangen van je val regelmatig;
• draag bij het klimmen geen sieraden of andere voorwerpen op je lichaam, deze 

kunnen tot gevaren en risico’s leiden;
• drink geen alcohol voor of tijdens het sporten;
• volg de instructies m.b.t. uitklimmen van de klimroutes: in zones 1 tot en met 5 

(zie bijlage 1: grondplan van de klimzaal) mag er niet bovenop de wanden 
geklommen worden;

• wie een route (in zone 6 t.e.m. 19, zie bijlage 1: grondplan van de klimzaal) tot 
bovenop de klimwand uitklimt, volgt de afspraken m.b.t. het naar beneden 
klimmen via het klimrek;

• wie zich bovenop de klimwand bevindt, springt nooit naar beneden.
6. Bovenstaande veiligheidsregels en afspraken bij het boulderen dienen nageleefd te 

worden. Bij niet naleving kan de bezoeker of actieve bezoeker uit de klimzaal 
verwijderd worden (zie boven).

7. Om het klimplezier en de veiligheid niet in gevaar te brengen, is het verstandig om 
volgende vuistregel toe te passen: doe niets waar je je niet veilig bij voelt en 
schroom je niet om anderen op onveilige situaties te wijzen.

Artikel 3 - Orde, netheid en gezondheid

1. Geen pofzakken of harde voorwerpen op je rug en op de mat. Je pofzak plaats je in 
de voorziene bakken.

2. Gebruik met mate pof.
3. Het dragen van sokken in gehuurde klimschoenen is verplicht.
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4. Roken is in de klimaal verboden. 
5. Kleed je om in de daarvoor bestemde kleedruimtes.
6. Respect voor andermans materiaal en voor de accommodatie waar de sportieve 

activiteit plaatsvindt is zeer belangrijk.
7. Alle dranken die in de klimzaal gebruikt worden, dienen ter plaatse gekocht te 

worden.

Artikel 4 - Klimbegeleiding en -lessen

1. Klimbegeleiding en -lessen zijn activiteiten die niet onder de aansprakelijkheid van 
Klimzaal City Lizard vallen. De klimlessen worden door VZW City Lizard ingericht.

2. De klimbegeleiding en -lessen wordt uitsluitend gegeven door ervaren en/of 
gediplomeerde begeleiders, trainers en/of kliminstructeurs.

3. VZW City Lizard heeft tot doel om het veilig beoefenen van de klim- en bergsport bij 
jongeren en volwassenen te promoten, te ontwikkelen en te bevorderen, zowel op 
recreatief als op competitief niveau.

4. Om het goede en veilige verloop van de lessen te garanderen, vragen we dat het 
huisreglement wordt nageleefd. Bovendien vragen we dat de deelnemers tijdig 
aanwezig zijn, dat de lesgever bij niet-aanwezigheid verwittigd wordt en dat de 
lessen in een geest van sportiviteit en respect kunnen plaatsvinden.

5. Klimzaal City Lizard informeert via de website, via instagram… Het is mogelijk dat 
beelden van deelnemers en (actieve) bezoekers gebruikt worden. Tenzij schriftelijk 
bezwaar wordt aangetekend, gaat Klimzaal City Lizard ervan uit dat beelden waarop 
deelnemers en (actieve) bezoekers voorkomen, gebruikt mogen worden voor de 
website en in publicaties van de klimclub. Ook zonder dat voorafgaand bezwaar 
hebben ouders of deelnemers het recht foto's waarop ze herkenbaar zijn, te laten 
weghalen van de website of uit publicaties. Klimzaal City Lizard geeft geen toelating 
om foto’s, video- of geluidsfragmenten die verband houden met de activiteiten (in de 
breedste zin van het woord) op het web te verspreiden.

Artikel 5 - Verwijdering en uitsluiting  

1. Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van City Lizard niet aan het 
huisreglement houden en/of zich zodanig gedragen dat daardoor de orde, 
concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen onmiddellijk eenmalig 
verwijderd worden.

2. Bij herhaling kan Klimzaal City Lizard besluiten tot uitsluiting. De definitief 
verwijderde (c.q. uitgesloten) bezoeker heeft geen recht op teruggave van 
abonnements- of toegangsgelden.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid 

1. Klimzaal City Lizard is een door de stad Sint-Niklaas erkende sportvereniging. 
Daarnaast behoort ze als klimclub tot de door de KBF (Klim- en Bergsportfederatie) 
erkende clubs. Dit betekent dat de leden toegang krijgen tot: “[…] de beste 
verzekering aan in Vlaanderen op het gebied van klim- en bergsport. De 
verzekering omvat een zeer uitgebreide, wereldwijde dekking van allerlei 
bergsportactiviteiten met hoge waarborgen voor helikopterredding en repatriëring.” 
Dit betekent dat de leden van Klimzaal City Lizard zeer goed verzekerd zijn.
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Meer info: http://www.klimenbergsportfederatie.be/voordelen-leden-sportkaders
2. Klimzaal City Lizard is niet aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als 

gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie.
3. Evenmin is Klimzaal City Lizard aansprakelijk voor schade van of toegebracht door 

(actieve) bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie 
of gezondheid van (actieve) bezoekers als zij gebruik maken van de sportfaciliteiten, 
terwijl zij hadden moeten beseffen dat dit gezien hun lichamelijk conditie 
onverantwoord was.

4. Evenmin is Klimzaal City Lizard aansprakelijk voor schade van of toegebracht door 
gebreken en/of tekortkomingen van door (actieve) bezoekers gebruikte eigen 
bouldermaterialen (bv. kledij, schoenen, …).

5. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de (actieve) bezoeker van 
het huisreglement leiden tot enige aansprakelijkheid van Klimzaal City Lizard.

6. Personeelsleden van Klimzaal City Lizard houden, behoudens in geval van 
instructie van bezoekers, beperkt toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat 
Klimzaal City Lizard beperkte aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.

7. Klimzaal City Lizard aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van (actieve) 
bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door Klimzaal City 
Lizard geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan 
Klimzaal City Lizard kan worden toegerekend.

8. Klimzaal City Lizard levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; 
klimzaal City Lizard is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen 
of nalaten van medewerkers dan wel geheel of gedeeltelijk aan die medewerkers is 
toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de medewerker in 
kwestie.

9. Indien Klimzaal City Lizard op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die 
aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die 
aansprakelijkheid door de verzekering van Klimzaal City Lizard is gedekt en tot 
maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de 
verzekeraar van Klimzaal City Lizard niet tegenstaande de dekking niet overgaat tot 
uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is 
op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van 
Klimzaal City Lizard, is de aansprakelijkheid van Klimzaal City Lizard beperkt tot 
maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.

Artikel 7 - Toepassing 
huishoudelijk reglement  

Het huishoudelijk reglement 
is van toepassing vanaf het 
tijdstip van de hieronder 
vermelde datering, die gelijk 
valt met het moment van 
publicatie. Klimzaal City 
Lizard is te allen tijde 
gerechtigd het huishoudelijk 
reglement te wijzigen. De 
nieuwe voorwaarden treden 
aanstonds na publicatie in 
werking en zij kunnen geen 
afbreuk doen aan de 
tevoren verworven rechten 
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van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het 
lidmaatschap.

Publicatiedatum: 1 september 2017

3. Bijlagen

Bijlage 1: grondplan van de klimzaal
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