
Huisegels van de PETITE ILE boulderzaal. 
 
 
REGELS TEN GEVOLGE VAN COVID-19 
 
Versie van 9 juli 2020. Aanpassingen naar aanleiding van COVID 19 en minstens geldig tot 1 september 2020. De volgende COVID-

regels  hebben voorrang op de ALGEMENE REGELS.  
 
 
1. Toegang tot de klimzaal 

a. De klimzaal is opnieuw open vanaf 15 juni 2020. Elke dag van 10u00 tot 22u00.  
Kinderen van 6 tot 12 jaar mogen enkel begeleid door een ouder/voogd klimmen van maandag tot zondag(van 10u00 tot 
22u00). 

b. Alleen klimmers en begeleiders van kinderen tussel 6 en 12 jaar oud worden toegelaten in de klimzaal. Het is dus niet 
mogelijk te komen werken in Petite Ile of van het uitzicht te komen genieten. De bar is tijdelijk nog gesloten. 

c. Kom op tijd en kom klimklaar. De vestaires en de douches zijn gesloten. Er zijn geen lockers beschikbaar en we vragen u 
waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis te laten. 

d. Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf het binnenkomen van het gebouw tot uw vertrek, behalve tijdens het 
klimmen. 

e. Het is noodzakelijk de grondmarkeringen te volgen. 
f. Het is noodzakelijk uw handen te desinfecteren voor u de klimzaal betreedt. 
g. Betaal zoveel mogelijk contact-less. 
h. De fietsenstalling op de derde verdieping is niet meer toegankelijk. Het is nog steeds niet toegestaan om uw fiets in het 

trappenhuis te parkeren. Maak gebruik van de buitenparkeerplaats voor fietsen. 
 

2. Reservering 
a. Er zijn maximaal 20 personen toegelaten op hetzelfde moment in de zaal. Ons reserveringssysteem werkt met 

fluctuerende blokken van 2 uur. U kan steeds het aantal aanwezige personen in de zaal nakijken via onze homepagina : 
www.petite-ile.be 

b. U moet op voorhand, online reserveren via DEZE LINK of via de applicatie Vertical Life 
c. U mag maximum 3 sessies per week reserveren.. Kom slechts met 1 partner klimmen, het is aangeraden om steeds met 

dezelfde partner te klimmen. U mag maximaal 2 plaatsen per sessie reserveren. Enkel ouders kunnen reserveren voor 3 
(de ouder en maximaal 2 klimmende kinderen). 

d. Reserveer steeds voor uzelf en voor uw kind(eren), ook als u niet klimt. U betaalt slechts een toegang voor de kinderen 
als u zelf niet klimt 

e. Groepen van meer dan 3 klimmers zijn momenteel niet toegestaan. Gelieve hello@petite-ile.be te contacteren als u 
hierover vragen hebt. 

f. We vragen u met aandrang u te houden aan de familieklim-uren, en ook het maximum aantal reserveringen per week te 
respecteren. Gelieve ook het start- en einduur van uw sessie te respecteren. 

g. Als u niet komt opdagen tijdens de 15 minuten durende check-in periode, wordt uw reservering geannuleerd. U kunt altijd 
een nieuwe reservering maken als er plaatsen beschikbaar zijn. Annuleer uw reservering als u weet dat u niet komt, 
zodat iemand anders kan klimmen. 

h. Het is belangrijk dat u zich bij aankomst aanmeldt en ook bij het vertrek opnieuw uitchekt. Enkel op die manier kunnen we 
een juist overzicht houden van de hoeveelheid klimmers in de klimzaal. 
 

3. Tijdens het klimmen 
a. Het is belangrijk ten allen tijde minimum 1,5 meter afstand te bewaren. Hou tijdens het klimmen steeds 2m afstand van 

de andere klimmers. 
b. Was je handen voor je begint te klimmen en ook op het einde van je sessie.  
c. Gebruik vloeibaar magnesium bij elke klimpoging. Magnesium in poeder is niet meer toegestaan. 

 
4. Regels voor de kinderen : 

a. Familieklimuren zijn van maandag tot zondag(10u00 tot 22u00) en in het weekend (van 10u00 tot 14u00). Na 16u00 
(tijdens de week) en na 14u00 (in het weekend) mogen er geen kinderen onder de 13 jaar meer in de klimzaal aanwezig 
zijn. 

b. Kinderen van 6 tot 13 jaar klimmen onder begeleiding en toezicht van een volwassene. 1 volwassene voor maximaal 2 

kinderen. De volwassene moet op een maximale afstand van 5 meter van uw kinderen blijven en minstens 1,5m van de 

andere klimmers. 

c. Jongeren vanaf 13 jaar kunnen autonoom klimmen als ze ervaren klimmers zijn. Enkel op vertoon van een door een 

ouder of voogd ondertekende verklaring. U vindt een voorbeeld van een verklaring via DEZE LINK 

 

5. Hygiene regels: 

a. Gelieve steeds minstens 1,5m afstand te bewaren van anderen. 

b. Gelieve uw handen minstens voor en na elke sessie te wassen 

c. De vestiaires en douches zijn niet toegankelijk 

d. Het toilet is enkel toegankelijk voor 1 persoon. Gelieve bij het aanschuiven ook steeds 1m5 afstand te bewaren. Het is 

belangijk na uw bezoek aan het toilet de deur te laten openstaan zodat de andere klanten gemakkelijk kunnen zien dat 

een toilet vrij is. Het is nog steeds niet toegestaan het toilet te betreden met uw klimschoenen. 

 

https://gyms.vertical-life.info/petite-ile/checkins#/
https://www.vertical-life.info/
mailto:hello@petite-ile.be
https://petite-ile.be/fr/document-signature-parents-mineurs/


6. Verhuur van klimschoenen 

a. We verhuren nog steeds klimschoenen, maar de klimschoenen mogen slechts 1maal per dag gebruikt worden. We 

kunnen dus niet beloven dat er schoenen van elke maat beschikbaar zijn. We raden u aan in de mate van het mogelijke 

uw eigen klimschoenen mee te brengen.  

b. U kan, indien uw schoenmaat niet meer voorhande is, ook klimmen met propere sportschoenen. Onder propere 

sportschoenen verstaan we schoenen die enkel gebruikt worden voor sportbeoefening en niet schoenen die ook in de 

stad gebruikt worden. 

 

7. Bar :  

a. De bar is tot nader orde nog steeds gesloten.  

b. U kan enkel uw eigen drinkfles of versnapering nuttigen.  

 
 
ALGEMENE REGELS 
 

1. Toegang tot de klimzaal 
1.1. Iedereen die toegang wil krijgen tot de klimfaciliteiten moet zich vertrouwd maken met de regels en zich ertoe verbinden 

deze na te leven. 
1.2. Elke persoon die toegang wenst tot de klimfaciliteiten moet zich melden bij de onthaalmedewerker en een 

toegangsbewijs betalen (individuele toegang, abonnement of 10-beurtenkaart). Beginnende klimmers worden 
uitgenodigd om zich te melden bij de onthaalmedewerker. 

1.3. Eenieder die toegang wenst tot de klimzaal moet zich ertoe verbinden de veiligheidsvoorschriften van Bijlage 1 na te 
leven. 

1.4. Alle abonnees en houders van de 10-beurtenkaarten ontvangen een lidmaatschapskaart. Lidmaatschapskaarten zijn 
nominatief en kunnen alleen worden gebruikt door de persoon aan wie de kaart is uitgegeven.  

1.5. De lidmaatschapskaart moet voor elke sessie aan de balie worden gescand om te worden gevalideerd. 
1.6. De directie behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegangstijden, tarieven en deze regels met onmiddellijke 

ingang te wijzigen.  
1.7. Elk personeelslid van Petite Ile heeft het recht om de regels af te dwingen en zijn of haar richtlijnen moet worden 

gerespecteerd op straffe van uitsluiting. 
1.8. Toegang tot de klimzaal is alleen toegestaan met klimschoenen of schone sportschoenen. Medewerkers kunnen u 

vragen om het nodige materiaal te huren. Het geleverde materiaal is eigendom van Petite Ile CVBA. Gebruik het met 
respect. 

 
 

2. Toegang tot de verschillende zones 
2.1. 0-6 jaar: alleen toegang tot de kinderzone. Grote klimzaal verboden. Kinderen moeten worden begeleid door en onder 

het toezicht staan van een volwassene. De toegang tot de kinderzone kan tijdens de piekuren worden geweigerd. De 
beslissing van het personeel van de klimzaal in geval van weigering is definitief en niet betwistbaar. 

2.2. 7-12 jaar: toegang tot de kinderzone. Grote klimzaal toegankelijk behalve op zaterdag, zondag en feestdagen na 14.00 
uur. Kinderen moet worden begeleid en onder toezicht staan van een volwassene. De toegang tot de kinderzone en 
klimzaal kan tijdens de piekuren worden geweigerd. De beslissing van de medewerkers van de klimzaal in geval van 
weigering is definitief en niet betwistbaar. 

2.3. 13 jaar en ouder: Vrije toegang tot alle klimgebieden. Minderjarigen die alleen willen klimmen, worden gevraagd om een 
door een ouder ondertekende ontheffing van verantwoordelijkheid te bezorgen aan Petite Ile CVBA. 

2.4. Volwassenen : toegang tot alle klimgebieden. Volwassenen worden verzocht voorrang te geven aan kinderen in de 
kinderzone. 

2.5. Trainings- en opwarmingsruimtes zijn verboden voor kinderen jonger dan 13 jaar. 
 
 
 

3. Minderjarigen 
3.1. Kinderen jonger dan 13 jaar moeten worden begeleid door en onder toezicht staan van een volwassene. De volwassene 

is verantwoordelijk voor het kind gedurende de hele sessie, zowel in de klimruimte als in de cafetaria. De volwassene 
moet ervoor zorgen dat het kind, met inachtneming van de veiligheidsregels in Bijlage 1, zichzelf of anderen in de 
klimzaal niet in gevaar brengt. 

3.2. Ouders van kinderen vanaf 13 jaar oud kunnen, schriftelijk, hun kinderen de mogelijkheid bieden om onder hun 
exclusieve verantwoordelijkheid autonoom te klimmen in de zaal. Ouders erkennen uitdrukkelijk dat ze hun 
toezichtsplicht niet delegeren aan Petite Ile SCRL. 

 
 

4. Groepen 
4.1. Groepen van meer dan 8 personen moeten te allen tijde op voorhand reserveren. Alle groepen van meer dan 10 

kinderen onder de 18 jaar moeten worden begeleid door een monitor van Petite Ile. 
4.2. Elke lesomkadering met een externe begeleider moet toegestaan worden door een verantwoordelijke van Petite Ile 

CVBA. De personen die toezicht houden op een groep moeten een certificaat van klimleraar hebben en moeten de 
risicoanalyse van bijlage 1 ondertekenen. 

4.3. De volgende tabel geeft een overzicht van de voorwaarden voor het toezicht op groepen op basis van hun leeftijd: 

 Tot 10 kinderen 10 tot 20 kinderen 



tot 13 jaar 
Minimaal 1 

gekwalificeerde instructeur 

Minimaal 1 gekwalificeerde instructeur 
+ 1 begeleider per 5 extra kinderen 

 

13 tot 18 jaar oud 
Minimaal 1 

gekwalificeerde instructeur 

Minimaal 1 gekwalificeerde instructeur 
+ 1 begeleider 

 

Meer dan 18 jaar oud 
Minimaal 1 

gekwalificeerde instructeur 
  Minimaal 1 

gekwalificeerde instructeur 

 
5. Veiligheid en rust in de klimzaal 

5.1. De technieken, veiligheidsregels en gewoonten met betrekking tot het klimmen zijn van toepassing om zichzelf en 
andere deelnemers niet in gevaar te brengen. 

5.2. Petite Ile is een sporthal en geen speeltuin. Het is ten strengste verboden om in de boulderzaal en de cafetaria te 
rennen. Het is ook verboden om te schreeuwen. Ouders worden gevraagd om deze regel samen met hun kinderen te 
handhaven. Het niet respecteren van deze regel kan leiden tot uitsluiting van de klimzaal. 

5.3. Klimmen is verboden onder invloed van alcohol of andere drugs. 
5.4. Roken is niet toegestaan in de klimzaal en er mogen geen alcoholische dranken worden meegenomen in de klimzaal. 

 
6. Kleedkamers en toiletten 

6.1. De kleedkamers staan ter beschikking van de klimmers. De directie van Petite Ile CVBA wijst alle verantwoordelijkheid af 
in geval van verlies of diefstal van voorwerpen of materiaal in de kleedkamers of in de klimzaal. 

6.2. Om hygiënische redenen is de toegang tot de toiletten en kleedkamers met klimschoenen verboden. 
 
 

7. Reglement van de klimzone 
7.1. Het gebruik van magnesium in poedervorm is niet toegestaan. Magnesium is niet toegestaan in de kinderzone.  
7.2. Het is verboden om te klimmen met voorwerpen die uit uw zak kunnen vallen of om persoonlijke voorwerpen op de 

veiligheidsmatrassen te leggen (mobiele telefoon, waterfles, sleutels of andere). Gebruik de grote bakken die ter uwer 
beschikking staan om uw vloeibaar magnesium te deponeren. Gebruik de lockers aan de randen van de matten om uw 
waterflessen en persoonlijke voorwerpen op te bergen. 

7.3. Het is verboden te eten en te drinken op de veiligheidsmatten. 
 

8. Publiciteit en privacy 
8.1. Geen enkele reclame of handel kan plaatsvinden in de klimzaal zonder de schriftelijke toestemming van de directie van 

Petite Ile CVBA. 
8.2. Het gebruik van smartphones en camera's is toegestaan in de klimzaal. Alle opnames en foto's moeten in 

overeenstemming met de wet worden gemaakt.  
 

9. Verzekering 
9.1. De deelnemer erkent en aanvaardt dat Petite Ile SCRL zich beperkt tot het ter beschikking stellen van een infrastructuur 

zonder supervisiediensten en dat Petite Ile CVBA alle verantwoordelijkheid afwijst in geval van een ongeval of schade 
veroorzaakt door de schuld van deelnemers of bezoekers en/of die van hun minderjarig kind. Ouders blijven burgerlijk 
aansprakelijk voor hun kinderen. 

9.2. Elke klimmer moet een geldige persoonlijke verzekering hebben. De klimmer is er zich van bewust dat hij of zij een 
verzekering van de Club Alpin Belge kan afsluiten aan de receptie.  

9.3. Petite Ile CVBA heeft de volgende verzekeringen: 
9.3.1. Lichaamlijke ongevallen – dekt de klant van Petite Ile als hij/zij gewond raakt in de klimzaal, voor zijn medische 

kosten die niet worden gedekt door de eigen verzekeringsmaatschappij, met een maximum van 2478,94€ (met 
een eigen risico van 24,79€ per persoon en per ongeval). Deze polis omvat ook een vergoeding in geval van 
overlijden (2500,00€) en bij blijvende invaliditeit (met een maximum van 12500,00€).  

9.3.2. Wettelijke aansprakelijkheid - die in het geding komt als Petite Ile SCRL aansprakelijk wordt gesteld voor enig 
persoonlijk letsel en/of materiële schade die u lijdt. De tussenkomst van de verzekeraar is beperkt tot 2500000,00€ 
per schadegeval, met een franchise van 250,00€. Het eigen risico wordt alleen toegepast bij materiële schade, niet 
bij lichamelijk letsel. 

 
10. Elke niet-naleving van een artikel van dit reglement en elke persoon of groep, wiens houding niet voldoet aan de criteria van 

veiligheid of goede zeden, kan worden gesanctioneerd met onmiddellijke uitsluiting. 
 
 
Bijlage 1 - Risicoanalyse en veiligheidsvoorschriften 
 
1. De klimmer moet zich aan het begin van de sessie opwarmen en boulders kiezen die aangepast zijn aan zijn/haar 

vaardigheden en niveau. Hij/zij moet dus weten hoe hij/zij een passage kan vermijden die een risico op traumatische 
bewegingen of een mogelijke val met zich meebrengt. Hij/zij moet de voorkeur geven aan deëscalatie door alle beschikbare 
grepen te benutten. Ervaren klimmers wordt aanbevolen om elkaar te beveiligen.  

2. Veiligheidsafstand: in klimzones is het noodzakelijk om een veilige afstand te bewaren tot het potentiële valpunt van de 
klimmer. Petite Ile beveelt een minimale veiligheidsafstand van 2,5 meter aan. Ook is er een minimale afstand van 2,5 
meter nodig tussen 2 klimmers op de muur. 

3. Controle van de val: het is aan te raden om de "roulé boulé" (parachutesprong) techniek te gebruiken. 



4. De val wordt geabsorbeerd met de benen, gevolgd door een rol, waarbij wordt voorkomen dat een van de bovenste 
ledematen tussen het lichaam en de mat wordt geplaatst om te proberen de val onder controle te houden. 

5. Het wordt aanbevolen om de hoogte van de vrijwillige val te beperken door zo ver mogelijk af te dalen. 
6. Het is ten strengste verboden om te rennen in de klimzones en de cafetaria. 
7. Petite Ile raadt aan alle sieraden te verwijderen tijdens het klimmen (ringen, armbanden, kettingen, oorbellen). Alle 

personen zijn verplicht de op de grond gemarkeerde veiligheidszones te respecteren tijdens werkzaamheden aan de 
infrastructuur. 

  


