De Bergpallieters vzw
SECTIE VAN DE KLIM- EN BERGSPORTFEDERATIE

Overeenkomst klimsport in groep aan de klimtoren

Ondergetekende .............................................................................................................. ... , handelend in naam van
(school/vereniging).......................................................................................................... ...........................................
(adres) ........................................................................................................................................................................
(tel/gsm) ......................................................... (Email) ................................................. ..............................................




vraagt toelating om aan de klimtoren te Buggenhout klimactiviteiten in te richten;
met / zonder (schrap wat niet past) begeleiding van een kliminitiator;
voor ..................................... leerlingen / leden en ........................... begeleiders;
op ....................... 20 . . , van . .u. . tot . .u. . en van . .u. . tot . .u. . ;
betaalt zo spoedig mogelijk 60 euro als voorschot ( 25 euro ingeval zonder BP-initiator),
contant of via overschrijving op 953-1004498-32 van De Bergpallieters vzw, Platteput 18, 9255
Buggenhout.
Als referentie bij de betaling zet je: “datum activiteit + naam groep of school “

Bij tijdige annulering wordt het bedrag teruggegeven. Betaling voorschot = reservatie.
Eventuele sportongevallen vallen ten laste van de eigen school - of groepsverzekering.
De leerkrachten/begeleiders blijven steeds verantwoordelijk voor het gedrag van hun leerlingen / leden op en rond de
terreinen aan de klimtoren.
Iedereen dient zich te houden aan het reglement dat uithangt op het terrein.
De leerkrachten/begeleiders zijn niet verantwoordelijk voor het klimgebeuren.
De leerlingen / leden worden verondersteld de klimsport te mogen beoefenen.

Tarieven per sessie onder begeleiding van een lesgever van de Bergpallieters (max. ½ dag):
- Minder dan 10 personen:
7,00 € pp materiaal en toegang + initiatie 60,00 €
- vanaf 10 personen:
4,00 € pp materiaal en toegang + initiatie 60,00 €
- vanaf 20 personen:
5,00 € pp all-in
- vanaf 50 personen:
4,50 € pp all-in
(Bergsport)verenigingen met eigen gebrevetteerde begeleiders en eigen touwen:
- forfait voor gebruik van de faciliteiten 25,00 € per groep per dag
+ toegang per persoon per dag zoals hieronder vermeld
- leden UIAA met eigen materiaal 3,50 € pp per dag (max. 2 begeleiders GRATIS)
- leden niet UIAA met eigen materiaal 6,00 € pp per dag
Commerciële organisaties dienen steeds een offerte aan te vragen
Huur van klimmateriaal (uitgezonderd touwen) is mogelijk, gelieve vooraf het aantal door te geven. Kostprijs: 5 € / klimset

Opgemaakt in tweevoud te ........................................... op . . / . . / 20 . .
Voor De Bergpallieters vzw,

Voor de school / vereniging

>> Gelieve bij voorkeur per e-mail ingevuld en ondertekend terug te zenden aan Marc Buys
(marc.buys@bergpallieters.be)
Zetel: Platteput 18, 9255 Buggenhout
Klimmuur: Platteput 18, 9255 Buggenhout

www.bergpallieters.be
info@bergpallieters.be
+32 473 66 11 32

Bankrelatie: BE81 9530 3474 1224
Lidgelden: BE55 0682 2479 9244
BTW-nummer: BE0 479 737 452

