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HUISREGELS KLIMCENTRUM YELLOW-STONE 
 
Sportklimmen is een leuke en uitdagende sport, maar niet zonder risico’s. Om de klimsport met veel plezier en veilig  te kunnen beoefenen 
doet klimcentrum Yellow-Stone ook een beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid.  
 

Stel je op de hoogte van de huisregels. 
 
Indien men zich niet aan de huisregels houdt of als de veiligheid in het geding is, behoudt klimcentrum Yellow-Stone zich het recht voor om 
diegene de toegang te ontzeggen. 
De huisregels hangen in het klimcentrum en staan op onze website (www.yellow-stone.nl) 

 
Algemeen 
 
1. Betreden van het klimcentrum of gebruik maken van de klimwanden is  
op eigen risico. Klimcentrum Yellow-Stone aanvaardt geen enkele juridische aansprakelijkheid. Klimmen of zekeren is ten allen tijde op 
eigen risico 
2. Bij binnenkomst is inschrijven aan de balie verplicht. Deze inschrijving is een accoordverklaring met de huisregels van klimcentrum 
Yellow-Stone. 
3. Instructies van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden. 
4. Het is niet toegestaan om op de wanden te klimmen zonder uitdrukkelijke toestemming van een Yellow-Stone medewerker.  
5. Het is verboden om onder invloed van alcohol en/of drugs te klimmen of te zekeren. 
6. Roken is niet toegestaan in het klimcentrum. 
7. Huisdieren zijn niet toegestaan in het klimcentrum. 
8. Geen glaswerk, consumpties buiten de bar.  
9. Omkleden gebeurt in de daarvoor bestemde kleedlokalen. 
10. Klimcentrum Yellow-Stone is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van, of schade aan uw eigendommen. Een kluissleutel kan 
worden gevraagd bij de bar. 
11. Tassen en rugzakken opbergen op de daarvoor bestemde plaats (vraag aan onze medewerkers). 
12. Uitgegeven en/of verhuurd materiaal van klimcentrum Yellow-Stone dient zonder beschadiging ingeleverd te worden. In geval van 
schade en/of vermissing worden de kosten verhaald op de gebruiker. 
13 Klimcentrum Yellow-Stone heeft het recht beeldmateriaal te maken voor promotionele doeleinden, indien u hier niet mee akkoord gaat 
graag aangeven op het moment van de opname. 
 

Huisregels klimhal 
 
14. Zelfstandig klimmen is alleen toegestaan als men in het bezit is van een klimvaardigheidsbewijs of als men aantoonbare klimervaring 
heeft. Na een instructieles kan men wel zelfstandig klimmen, mits er een derde persoon fungeert als backup zekeraar. 
15. Kinderen onder de 14 jaar mogen alleen zekeren onder begeleiding van een volwassen ouder/ begeleider. Deze ouder/begeleider 
beschikt over de vaardigheden om de veiligheidshandelingen met betrekking tot het sportklimmen uit te voeren. 
16. T-shirt aan tijdens het klimmen of zekeren. 
17. Geen sieraden en/of sjaals om tijdens het klimmen of zekeren. 
18. (Je eigen) broekzakken leegmaken voordat je gaat klimmen. 
19. Lange haren vastmaken. Let ook op loshangende koordjes van kleding. 
20. In het touw zitten stopknopen en inbindlussen, deze mogen niet, zonder toestemming van een Yellow-Stone medewerker, worden 
verwijderd. Leg geen onnodige knopen in het touw. 
21.Inbinden geschiedt door middel van een safebiner in de voorgeknoopte lus in het touw. Gebruik geen materiaallussen om in te binden 
22. Het gebruik van een extra beveiligde karabiner (safebiner) is verplicht.  
23. Partnercheck is verplicht voor en na elke klim. 
24. Zittend of liggend zekeren is niet toegestaan. Neem bij het zekeren een goede positie in t.o.v. de wand en ga niet onnodig ver van de 
wand af staan. 
25. De gebruikte veiligheidsmaterialen (gordel, zekerset en touw) dienen in goede staat te zijn en dienen binnen de door de fabrikant 
aangegeven levensduur te vallen. 
26. Let ten allen tijde op je eigen klimmer. Gebruik geen mobiele telefoon of tablet in de klimhal 
27. Pak tijdens het klimmen geen metaal vast, grijp geen setjes, steek je vingers niet in Petzl haken. 
28. De zekeraar dient de klimmer rustig en gecontroleerd te laten zakken. 
29. Draag zorg voor het materiaal dat je gebruikt. Hang materiaal wat niet gebruikt wordt  
veilig aan je materiaallus of berg het op in je tas. 
30. Het is niet toegestaan om met de halvemastworp (HMS) te zekeren. 

http://www.yellow-stone.nl/
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Voorklimmen 
 
Alle voorgaande huisregels met betrekking tot het klimmen gelden ook voor het voorklimmen (huisregels klimhal nummer 14 tot en met 
nummer 30). 
 
31. Voorklimmen mag alleen na toestemming van het Yellow-Stone personeel en als men in het  
bezit is van een klimvaardigheidsbewijs indoor voorklimmen of als men aantoonbare klimervaring heeft. 
32. Kinderen onder de 16 mogen alleen voorklimmen/zekeren onder begeleiding van een volwassen ouder/begeleider. Deze 
ouder/begeleider beschikt over de vaardigheden om de veiligheidshandelingen met betrekking tot het zekeren van voorklimmen uit te 
voeren. 
33. Er mag alleen worden voorgeklommen met eigen touwen en setjes. Er mogen geen aanwezige toprope touwen worden gebruikt om 
mee voor te klimmen. 
34. Het eigen touw moet in goede staat zijn – zie regel 25 en een lengte hebben van minimaal 50 meter. 
35. De aanbevolen maximale gewichtsfactor van de klimmer ten opzichte van de zekeraar is 1,3 (gewicht zekeraar * 1,3 is maximale 
gewicht klimmer). 
36. De klimmer is verplicht om alle tussenzekeringen in te klippen. Er worden geen setjes overgeslagen. Het inklippen van de setjes 
gebeurd in de aan de muur bevestigde Petzl haken. Buiten de geprepareerde routes mag er niet worden voorgeklommen. 
37. Geen onnodig slap touw tijdens het zekeren. 
38. Spotten tot de eerste haak geklipt is, is verplicht.  
39. Als de route uitgeklommen is dient omgebouwd te worden volgens de daarvoor geldende internationale regels. 
40. Het is niet toegestaan zonder toestemming van ons personeel een standplaats te bouwen en hiervandaan naar beneden te abseilen.  
 

Boulderen 
 
Boulderen op blote voeten of sokken is niet toegestaan 
 
41. Zitten, liggen of spelen op de matten is niet toegestaan 
42. Hou voldoende afstand (1.50 m) tot andere klimmers in de wand 
43.Bovenop de wanden klimmen of staan is niet toegestaan 
44.Geen pofzakken op de mat of op de rug. Pof met mate! 
 


