
• Bouldering is a sport with a high risk. You could 
get injured! Bouldering at de fabriek is at your 
own risk. 

• All individuals must check in at the desk 
directly upon entry. 

• Instructions of employees must always be 
followed.

•• You are responsible for the bouldering 
materials you use.

• Jewelry, watches and any loose items in 
pockets must be removed before bouldering.

• People under 12 years of age must be 
accompanied by adults.

• Smoking is prohibited inside de fabriek.

•• Consumption of alcohol is only permitted after  
bouldering for people 18 years of age or older.

• Bringing your own food and drinks is not 
permitted at de fabriek.

• Glass and ceramics or any other breakables 
are not permitted in the bouldering areas, 
please use the tables and seating provided.

•• de fabriek will not accept liability for personal 
belongings left in the changing room, sitting 
area, bouldering areas or lockers behind the bar.

• It is not permitted to leave de fabriek with 
rental equipment.

•• Bouldering at de fabriek implicitly means that 
you have read and accepted the general terms 
and conditions. You can read a copy at the bar.

• Boulder rules must be obeyed at all times.

www.boulderhaldefabriek.nl

• Boulderen is en risicosport. Je kunt gewond 
raken! Boulderen bij de fabriek is op eigen risico. 

• Eerst melden aan de bar, dan omkleden!

• De aanwijzingen van het personeel dienen 
altijd te worden opgevolgd.

• Je bent zelf verantwoordelijk voor de staat van 
jouw boulder materialen.

•• Draag geen sieraden, horloges of een bril en 
zorg ervoor dat je niets in je zakken hebt tijdens 
het boulderen.

• Kinderen tot 12 jaar alleen onder begeleiding 
van volwassenen.

• Roken is niet toegestaan in de fabriek.

•• Geen alcohol voor of tijdens het boulderen. Na 
het boulderen wordt geen alcohol geschonken 
aan bezoekers onder de 18 jaar.

• Het is niet toegestaan zelf meegebrachte 
consumpties te nuttigen.

•• Neem geen glas of aardewerk mee de zaal in. 
Consumpties kunnen worden genuttigd bij de 
bar.

• de fabriek is niet aansprakelijk voor spullen 
achtergelaten in de kleedkamers en zaal, of 
spullen die tijdens het boulderen bij de fabriek
in bewaring gegeven worden.

•• Het is niet toegestaan met het materiaal van 
de fabriek de hal te verlaten.

• Boulderen bij de fabriek houdt impliciet in dat 
je de algemene leverings voorwaarden gelezen 
hebt en accepteert. Deze liggen voor inzage bij 
de bar.

• De boulderregels dienen in acht te worden 
genomen.genomen.
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