
De Bergpallieters vzw 
SECTIE VAN DE KLIM- EN BERGSPORTFEDERATIE 

Zetel: Platteput 18, 9255 Buggenhout www.bergpallieters.be Bankrelatie verhuur: BE13 9731 8434 9039 
Klimmuur: Platteput 18, 9255 Buggenhout info@bergpallieters.be   
    

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 te organiseren; 
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 snel mogelijk 60 euro als voorschot ( 25 euro indien zonder BP-initiator), 
contant of via overschrijving op BE13 9731 8434 9039 van De Bergpallieters vzw, Platteput 18, 9255 Buggenhout. 
Als referentie bij de betaling zet je: “ Klimsport : datum activiteit + naam groep of school “ 
 
Bij annulatie na reservering zal er een administratieve kost aangerekend worden van 10€.  
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. 
De Bergpallieters vzw en zijn begeleiders zijn niet verantwoordelijk bij eventuele ongevallen. 
De leerlingen/ leden worden verondersteld de klimsport te mogen beoefenen. 
Iedereen dient zich te houden aan het reglement dat uithangt op het terrein. 
 
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 te ........................................... op . . / . . / 20 . . 
 
Voor De Bergpallieters vzw      Voor de school/ vereniging 
 
 
 >> Gelieve per e-mail ingevuld en ondertekend terug te sturen naar reservaties@bergpallieters.be 


