
HUISREGELS 

• Meld je aan bij binnenkomst, meld je af bij vertrek. 
• Stel je op de hoogte van onze Algemene Voorwaarden. 
• Volg instructies van het personeel altijd op. 
• Kinderen tot 12 jaar verblijven alleen onder toezicht van minimaal 1 volwassene van 18 jaar of ouder per 2 kinderen. 

 
• Boulder alleen op schone klimschoenen. Boulderen op ander schoeisel, blote voeten of sokken is niet toegestaan.  
• Hou altijd voldoende afstand (1,50m) tot andere klimmers in de wand.  
• Wacht op je beurt en geef anderen de ruimte. 
• Niet spelen, liggen en zitten op de matten.  
• Draag geen sieraden. 
• Kleed je om in de daarvoor bestemde kleedlokalen. 
• Pof met mate. Geen pofzakken op de mat of op de rug. 
• Geen glaswerk of serviesgoed buiten het café of terras. 
• Geen alcohol/drugs voor of tijdens het boulderen. 
• Huisdieren zijn niet welkom, uitgezonderd hulphonden. 
• Sporten met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan. 
• Afsluitbare drinkflessen en bidons zijn toegestaan voor tijdens het boulderen. Meegebracht overige drank- en 

etenswaar mag niet worden genuttigd. 
 

• Indien je een blessure of verwonding oploopt dien je dit altijd voor vertrek te melden aan de incheckbalie. 
• GRIP Boulderhal heeft het recht beeldmateriaal te maken voor promotionele doeleinden, indien je hier niet akkoord 

mee bent geef het dan aan op het moment van opname.  
• Betreden van GRIP Boulderhal of gebruik maken van de klimwanden is op eigen risico. GRIP Boulderhal aanvaardt geen 

enkele juridische aansprakelijkheid.  
• GRIP Boulderhal is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal in en om de vestiging. 
• In strijd handelen met de huisregels kan verwijdering en/of intrekking lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder restitutie 

van entree- of lidmaatschapsgeld. 
 
RULES & REGULATIONS 

• Sign in when you arrive, sign out when you leave. 
• Make sure you are familiar with our Terms and Conditions. 
• Comply with staff instructions. 
• An adult of 18 years or over must always supervise children under 12. Minimum of 1 adult per 2 children. 

 
• When bouldering, use only clean climbing shoes. No other shoes. No barefoot bouldering or bouldering with socks.  
• Keep a safe distance (1,50m) from other climbers on the wall. 
• Wait for your turn and make room for others. 
• No playing, sitting or lying on the mats. 
• Don’t wear jewellery. 
• Change your clothes in the designated changing rooms. 
• Limit chalk use. No chalk bags on the mats or tied around the waist. 
• No glass or crockery outside the cafe area. 
• No alcohol/drugs before or during climbing. 
• No pets allowed, except assistance dogs. 
• Bouldering with bare torso is not permitted. 
• Sealable bottles are allowed for use during bouldering. It is not allowed to consume other brought in drinks or food. 

 
• In case you sustain an injury on our premises you are obligated to report it at the check in counter before you leave. 
• GRIP Boulderhal has the right to gather imagery for promotional purposes unless customers indicate otherwise at the 

moment of filming/photographing. 
• Entering GRIP Boulderhal or using the climbing walls is at own risk. GRIP Boulderhal will accept no liability. 
• GRIP Boulderhal cannot be held liable for loss or theft inside or around the premises, 
• Any violation of these Rules & Regulations can lead to expulsion and/or cancellation of membership, without 

reimbursement of admission or membership fees.	

	


