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ALGEMENE VOORWAARDEN KLIMMUUR KALYMNOS  

 

 
Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1 Klimmuur Kalymnos: een handelsnaam van Sportcentrum Olympos, geëxploiteerd door Utrechtse 

studenten sportstichting Mesa Cosa. 
1.2 Klimwand: de wanddelen bevestigd aan P+R ‘De Uithof’ bestemd voor het beoefenen van de 

klimsport, alsmede de daarom liggende ruimte tot aan het hekwerk. 
1.3 Klimmer: degene die de klimwand gebruikt. 
1.4 Zelfstandig klimmer: een klimmer die de klimsport beoefent zonder instructie. Zelfstandig klimmen 

kan op de klimwand op drie niveaus worden beoefend: indoor toprope (IT), indoor voorklimmen (IV) 
en outdoor voorklimmen (OV). 

1.5 Onzelfstandig klimmer: een klimmer die de klimsport op het niveau IT, IV of OV beoefent onder 
begeleiding van een instructeur. 

1.6 Indoor Toprope (IT): het beoefenen van de klimsport waarbij de indoor toprope-klimmer klimt aan 
een klimtouw dat op het hoogste punt via een volledig uitgeruste standplaats verbonden is met 
enerzijds de klimmer en anderzijds de zekeraar. 

1.7 Indoor Voorklimmen (IV): het beoefenen van de klimsport waarbij de indoor voorklimmer, gezekerd 
door een zekeraar, het touw zelf bevestigt aan tussenzekeringen en de volledig uitgeruste 
standplaats. 

1.8 Outdoor voorklimmen (OV): het beoefenen van de klimsport waarbij de outdoor voorklimmer, 
gezekerd door een zekeraar, het touw zelf bevestigt aan tussenzekeringen en zelf een standplaats 
maakt. 

1.9 Zekeraar: degene die een klimmer zekert. 
1.10 Haak: door de klimmuur aan de klimwand geplaatst vast punt bestemd voor het aanbrengen van 

tussenzekeringen of het maken van een standplaats. 
1.11 Tussenzekering: een door de klimmer gemaakte verbinding tussen een haak en het klimtouw. 
1.12 Volledig uitgeruste standplaats: twee haken die middels een niet-verplaatsbare ketting met elkaar 

verbonden zijn en waar aan één van die verbonden haken een niet-verplaatsbare karabiner is 
bevestigd die het omlooppunt vormt voor het klimtouw. 

1.13 Sportcentrum Olympos: de stichting Utrechtse studenten sportstichting Mesa Cosa 
1.14 Standplaats: twee haken die middels een ketting, klimtouw of bandschlinge tijdelijk met elkaar 

verbonden worden, zonder een niet-verplaatsbare karabiner. 
 

Toepasselijkheid en werkingssfeer 
2.1 Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden van Sportcentrum 

Olympos en zijn van toepassing op elk aanbod, van welke aard dan ook, van klimmuur 
Kalymnos. 

2.2 Indien de voorwaarden van klimmuur Kalymnos afwijken van de algemene voorwaarden van 
Sportcentrum Olympos prevaleren de voorwaarden van klimmuur Kalymnos. 

2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor 
zover deze door klimmuur Kalymnos uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 

2.4 Indien één of meer van deze algemene voorwaarden in strijd zijn met een dwingende 
wetsbepaling of enig toepasselijk wettelijk voorschrift, vervalt deze voorwaarde en zal klimmuur 
Kalymnos deze voorwaarde vervangen door een nieuwe vergelijkbare, en rechtens toelaatbare, 
bepaling. 

2.5 De klimmer en/of zekeraar aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door aanschaf 
van een abonnement of strippenkaart, door parafering van de bezoekerslijst aan de sportdesk 
van Sportcentrum Olympos of door het feitelijk gebruiken van de klimwand. 
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Verplichtingen van de klimmer 
3.1 De klimmer dient de klimregels, aanwijzingen en instructies van de medewerkers van klimmuur 

Kalymnos na te leven. De klimregels zijn bevestigd aan de klimwand. De laatste versie van deze 
klimregels wordt naast het toegangshek opgehangen. 

3.2 Indien een klimmer de klimregels, aanwijzingen en/of instructies niet naleeft en/of indien de 
klimmer naar het oordeel van klimmuur Kalymnos het beoefenen van de klimsport op de 
klimwand bemoeilijkt en/of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, is klimmuur 
Kalymnos gerechtigd de klimmer de toegang tot de klimwand te ontzeggen. De klimmer heeft 
geen aanspraak op restitutie van de entreeprijs. 

3.3 Bij regen, sneeuw, ijzel of andere weersomstandigheden die het beoefenen van de klimsport 
kunnen beïnvloeden, bepaalt de zelfstandig klimmer zelf of hij voldoende ervaring heeft om onder 
de heersende omstandigheden te klimmen. 

3.4 Indien tussen klimmuur Kalymnos en de klimmer tevens een huurovereenkomst wordt gesloten 
voor het gebruik van klimmaterialen gedurende één dag(deel), is de klimmer gehouden deze 
materialen als een goed huurder te gebruiken en deze in dezelfde staat als bij aanvang van de 
huurovereenkomst te retourneren. 
 

Klimmen algemeen 
4.1 Het beoefenen van de klimsport is een activiteit die risico’s met zich brengt voor de klimmer, andere 

klimmers, zekeraar en anderen die zich nabij de klimwand bevinden. Ondanks dat de klimwand aan 
de toepasselijke NEN normen voldoet, kan klimmuur Kalymnos het risico op zwaar lichamelijk letsel 
of erger niet wegnemen. De klimmer dient daarom de hoogste mate van zorgvuldigheid in acht te 
nemen. 

4.2 Bij het klimmen adviseert klimmuur Kalymnos de uitgangspunten van de laatste versie van de 
brochures ‘klim blessurevrij’, ‘veilig sportklimmen’ en ‘check&climb’ zoals uitgegeven door de 
Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging in acht te nemen. Alternatieve methodes worden door 
klimmuur Kalymnos niet gepropageerd. 

4.3 Zelfstandig klimmen is slechts toegestaan aan houders van een klimvaardigheidsbewijs. 
4.4 De klimmer mag slechts dat niveau van klimmen én zekeren beoefenen indien hij beschikt over 

het voor dat niveau vereiste (tijdelijke) klimvaardigheidsbewijs.
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4.5 Indien de klimmer niet beschikt over een klimvaardigheidsbewijs kan klimmuur Kalymnos de 
klimmer een tijdelijk klimvaardigheidsbewijs verstrekken. Het klimvaardigheidsbewijs wordt 
slechts verstrekt aan een klimmer die aantoonbaar over de juiste ervaring beschikt. 

4.6 Kinderen tot en met dertien jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van hun wettelijk 
vertegenwoordiger en/of onder begeleiding van een instructeur, na verkregen schriftelijke 
toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger, klimmen op de klimwand. 

4.7 Kinderen van veertien tot en met zeventien jaar mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming 
van de wettelijk vertegenwoordiger zelfstandig klimmen. Zelfstandig indoor voorklimmen is 
toegestaan vanaf zestien jaar. 

 
Aansprakelijkheid en rechtskeuze 
5.1 Zelfstandig klimmen geschiedt op eigen risico. Klimmuur Kalymnos mag er op vertrouwen dat een 

klimmer met een klimvaardigheidsbewijs de benodigde technieken beheerst. Klimmuur Kalymnos is 
uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van ernstige nalatigheid of bewuste roekeloosheid van 
klimmuur Kalymnos. 

5.2 Klimmuur Kalymnos is nimmer aansprakelijk voor het ontbreken of verbreken van de verbinding 
tussen het klimtouw en de gordel van een zelfstandig klimmer. Klimmuur Kalymnos is ook niet 
aansprakelijk indien een klimmer de klimregels als bedoeld in artikel 3.1 en het bepaalde in artikel 
4 van deze algemene voorwaarden niet naleeft en/of de aanwijzingen van het personeel van 
Sportcentrum Olympos niet opvolgt. 

5.3 De aansprakelijkheid van klimmuur Kalymnos is te allen tijde beperkt tot het maximum van haar 
verzekering. 

5.4 Klimmuur Kalymnos beveelt klimmers aan een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af 
te sluiten. 

5.5 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die 
ontstaan door of naar aanleiding van deze overeenkomst worden beslecht door de rechtbank 
Utrecht, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. 

                                                           
1
 Het is daarom de houder van een klimvaardigheidsbewijs indoor voorklimmen niet toegestaan de beoefenaar van het 

outdoor voorklimmen te zekeren. De houder van het klimvaardigheidsbewijs indoor voorklimmen mag wel de beoefenaar 
van het indoor toprope zekeren. 


