
 

Vraag & antwoord formulier 
 

1. Kunnen wij zonder begeleiding van het klimbos team klimmen? 
Nee, wij bieden geen activiteiten zonder begeleiding. 

 
2. Kunnen wij zonder reservering klimmen? 

Nee, wij zijn alleen geopend op reservering. 
 

3. Kan ik met minder dan 4 personen reserveren? 
Wij zijn geopend vanaf 4 personen. Wanneer u met minder dan 4 personen reserveert, ontvangt u een dag van tevoren bericht of de activiteit door gaat. Dit is 
afhankelijk van andere reserveringen. 
 

4. Mijn kind is kleiner dan 1,50m. Kan hij/zij dan toch klimmen op het hoge klimparcours? 
Nee, de minimale lengte is 1,50m. Dit is een voorwaarde i.v.m. de veiligheid en het klimplezier.  

 
5. Krijg je met de survival hindernisbaan activiteit een klimhesje aan? 

Nee, de survival hindernisbaan is een andere activiteit dan het hoge klimparcours. De hindernisbaan bestaat uit klimobstakels tot maximaal 3,5m hoog en doe je zonder 
klimhesje.  
 

6. Gaat de activiteit door bij slecht weer? 
Bij regen gaan onze activiteiten door. Zodra de veiligheid van de deelnemers in gevaar komt (bij bijv. erg harde wind of onweer) grijpen wij tijdens de activiteit in en 
overleggen ter plekke met u de mogelijkheden. Gebeurt dit voor aanvang van de activiteit, dan nemen wij persoonlijk contact met u op.  
 

7. Kan ik bij jullie pinnen/cash betalen? 
Wij hebben geen kassa in ons klimbos. Daarom is het niet mogelijk bij ons te pinnen/cash te betalen. Na het maken van een reservering ontvangt u een 
betaalverzoek/tikkie via uw mobiele nummer. Bedrijven sturen wij in overleg graag een factuur.  

 
8. Zijn jullie de hele dag geopend? 

Nee, wij zijn geopend op reservering. De beschikbare dagen en tijden vindt u op onze website onder de knop ‘reserveren’. 
 

9. Ik kan niet (meer) boeken voor de gewenste datum/tijd, wat nu? 
Dan hebben wij voor dat moment helaas geen beschikbaarheid of zitten we vol. Boekt u een maand vooruit? Neem dan even persoonlijk contact met ons op om de 
mogelijkheden te bespreken.  
 

10. Hebben jullie ook een mini klimparcours voor kinderen jonger dan 7 jaar? 
Wij hebben een mini klimparcours met klimhesje voor kinderen van 5-6 jaar. Een ouder/verzorger loopt dan vanaf de grond mee met het kind. Let op: hiervoor kunt u 
niet online reserveren. Neem even persoonlijk contact met ons op!  

 
11. Mijn kind is jonger dan 7 jaar, kan hij/zij op de survival hindernisbaan?  

Nee, helaas hebben wij dan alleen een mini klimparcours onder begeleiding van een ouder/verzorger. Zie vorige vraag. 
 

12. Kunnen mijn kinderen alleen naar het klimbos? 
Wij adviseren voor alle activiteiten toezicht van een ouder/verzorger. Kinderen die groter zijn dan 1,50m, maar jonger dan 12 jaar mogen niet alleen op ons hoge 
klimparcours. Per kind vragen wij 1 persoon begeleiding mee te laten klimmen i.v.m. de veiligheid.  

 
13. Ik heb geen reserveringsbevestiging ontvangen, wat nu? 

U ontvangt binnen 5 minuten na het maken van de reservering een bevestiging op uw mail. Is deze na 5 minuten nog niet ontvangen? Maak dan pas een nieuwe 
reservering. Zo worden dubbele boekingen voorkomen! 
 

14. Ik heb hoogte angst. Is het hoge klimparcours wat voor mij? 
Bij extreme hoogte angst adviseren wij u dit niet te doen. Bij hoogtevrees en de wil dit te overwinnen, vragen wij u dit aan te geven. Voordat u het hoge parcours gaat 
doen nemen wij nog even de tijd met u om te oefenen en te wennen. Het is mogelijk om op verschillende punten in het parcours uit te stappen.  
 

15. Ik weeg meer dan 120kg. Is het hoge klimparcours wat voor mij? 
Wij adviseren i.v.m. de veiligheid om niet mee te doen met het hoge klimparcours. 
 

 

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op! 
 


