
Aangepaste Voorwaarden  
Monte Cervino – Corona  

 

De belangrijkste afspraken bij Monte Cervino luiden als volgt:  
 

• Houd 1,5m afstand van elkaar en anderen (tenzij je uit hetzelfde 
huishouden komt)! 

• Volg de aanwijzingen van het personeel op. 

• Je verklaart dat jij en je klimpartner zelfstandig kunnen toprope zekeren, 
volgens de huidige maatstaven van de NKBV (zoals terug te lezen in 
veilig zekeren). Is dit niet het geval, dan kan jullie ter plekke de toegang 
ontzegd worden, zonder restitutie! 

 
 
Onze basisregels zijn opgesteld volgens het protocol klimmen door BKS en de algemene 
richtlijnen van het RIVM. Deze regels luiden als volgt: 
 

CORONA REGELS MC 
 

• Reserveren kan alleen online: per klimkoppel koop je een los duoticket voor een tijdvak 
van twee uur.  

• Deze duotickets zijn NON-REFUNDABLE: eenmaal gekocht blijft gekocht, of je er nu 
gebruik van maakt of niet. Mocht het weer het niet toelaten dat er geklommen kan 
worden, krijg je een tegoedbon voor een ander moment.  

• Alle lopende abonnementen en rittenkaarten zijn bevroren op het moment dat we 
gedwongen moesten sluiten. Op het moment dat we weer regulier opengaan, gaat je 
tegoed (zoals dat was op het moment van sluiting) weer in. 

 

• Neem 1 tas per persoon mee het terrein op. Laat zoveel mogelijk thuis. 

• In die tas moet zitten: een gordel, klimschoenen, een gevulde pofzak of vloeibare pof. 

• Neem ook elk je eigen zekerapparaat met bijpassende karabiner en 1 belaymaster (tbv 
indirect inbinden) mee.  

• Je neemt alleen een bidon mee, verder zijn eigen consumpties verboden. Tevens is de 
Monte Cervino horeca gesloten. Het take-away punt aan het begin van het terrein van 
Outdoor Valley is wel geopend. Gekochte consumpties mogen NIET op het terrein 
genuttigd worden. 

• Douchen en omkleden gebeurt thuis. Eenmaal aangekomen hoef je alleen je klimspullen 
nog aan te trekken.  

• Voordat je je aanmeldt desinfecteer je eenmalig je handen op de aangegeven plek.  

• Het sanitair van Monte Cervino is gesloten.  

• Je kunt gebruik maken van de 2 toiletruimtes (max 1 persoon tegelijk) in het 
sanitairgebouw, deze vind je tegenover de berghut van Outdoor Valley. 

https://nkbv.nl/files/Kenniscentrum/NKBV_opleidingsmateriaal_en_leermening/2017-03-22_NKBV_aanbeveling_zekeren_bij_sportklimmen.pdf
https://nkbv.nl/files/kenniscentrum/Veiligheidscampagnes_en_downloads/Protocol%20klimmen%20(1mei2020).pdf
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19


• Je meldt je SAMEN 15m voor aanvang bij de ingang van Monte Cervino. Niet vroeger, 
niet later. De in- en uitstroom van klimmers per tijdvak moet zo gestroomlijnd mogelijk 
gebeuren.  

• Beweeg je samen met je klimpartner over het terrein en behoud daarbij te allen tijde 
1,5m afstand. Van elkaar en van anderen. 

• Wij hebben geregistreerd staan wie gereserveerd heeft in welk tijdvak. Zonder 
reservering mag je niet het terrein op. 

•  Je gaat twee uur knallen op basis van het principe: het is sport, geen uitje, zoals 
uitgelegd in voorgaand bericht.  

• Na die twee uur verlaat je direct het terrein. 

• Deze week nog GEEN VERHUUR EN VERKOOP VAN KLIMMATERIALEN. Neem dus je 
eigen spullen mee! Of leen de spullen van iemand.  

 

OVERIGE KLIMREGELS MC 
 

• Je bent in het bezit van een Indoor Toprope certificaat van de NKBV. Is dit niet het 
geval, maar heb je wel een vergelijkbare cursus gedaan en/of al jaren zekerervaring, dan 
verklaar je hierbij dat jullie beiden veilig toprope zekeren volgens de maatstaven van de 
NKBV. 

• Doe ALTIJD samen een grondige 1,5m partnercheck! 

• De abseilacht is NIET toegestaan als zekerapparaat. Wij geven de voorkeur aan een 
halfautomaat, maar een ATC is ook toegestaan. 

• Op dit moment is alleen TOPROPE klimmen toegestaan! Laat dus je touw, setjes en 
overige toebehoren voor leadklimmen thuis! 

• We gaan tijdelijk INDIRECT INBINDEN! Mocht je dit niet gewend zijn, informeer je dan 
vooraf goed! 

• Het gebruik van magnesium is VERPLICHT. Voor- en tijdens het klimmen. En voor je gaat 
zekeren. Dit in verband met het virus wat niet bestand is tegen uitdroging.  

• Houd samen de volledige aandacht bij de 1,5m partnercheck. Volg de aanwijzingen die 
verspreid aan de wand hangen.  

• Alle normale klimregels zijn vanzelfsprekend nu ook van toepassing. Denk hierbij bijv. 
aan het maximale gewichtsverschil tussen klimpartners. 

• Ouders/verzorgers/begeleiders die zelf niet klimmen maar iemand afzetten, mogen niet 
het terrein op. 

 

LET OP!  
• Blijf thuis bij virusgerelateerde klachten. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts, en/of benauwdheidsklachten heeft.  
 
We vertrouwen op jullie begrip voor deze noodgedwongen maatregelen en informeren 
iedereen bij wijzigingen zoveel mogelijk via onze website en social media kanalen. Houd de 
weersvoorspellingen goed in de gaten, stem je kleding hierop af. 
 
Houd het mededelingenbord bij de voordeur van Monte Cervino in de gaten, voor eventuele 
wijzigingen en toevoegingen. 
Veel plezier! 


