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Onze algemene voorwaarden, huisregels en privacyverklaring zijn van toepassing. Deze zijn te vinden op onze website.  

  

GibbonSport bevindt zich op het terrein van Recreatieoord de Warande.  

Alle huisregels die gelden op dit terrein gelden ook voor een bezoek aan GibbonSport. 

 

Aanvullende huisregels GibbonSport: 

 

• Wie deelneemt aan onze activiteiten verklaart zich bekend en akkoord met de 

huisregels van Recreatieoord de Warande en in het bijzonder van GibbonSport.  
 

• Het gebruik van ons terrein en onze activiteiten is alleen toegestaan onder 

begeleiding van de instructeur(s) van GibbonSport. (Verhuur is hierop uitgezonderd.) 
 

• Onze outdooractiviteiten kunnen een behoorlijke fysieke inspanning vergen. Meld 

relevante zaken betreffende gezondheid en het niet kunnen zwemmen bij 

wateractiviteiten vooraf bij de instructeur(s) van GibbonSport en op de 

Validiteitsverklaring. 
 

• De veiligheid van jou en die van anderen is belangrijk. Gedraag je respectvol en 

gepast. Luister goed naar de uitleg van de instructeur(s). Je dient de instructies en 

de aanwijzingen goed op te volgen. 
 

• Je neemt deel aan sportieve activiteiten. Ondanks gepaste veiligheidsmaatregelen 

kunnen wij (ernstig)letsel/blessures nooit volledig uitsluiten. Deelname geschiedt 

altijd op eigen risico. 
 

• Pas goed op je eigendommen. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing of 

beschadiging van eigendommen (ook niet in onze lockers). Draag geen sieraden 

tijdens de activiteiten. 
 

• Personen die als toeschouwer meekomen moeten door de opdrachtgever/ 

groepsbegeleider vooraf aangemeld worden bij GibbonSport. 
 

• Help ons het terrein en de natuur netjes te houden. Gooi afval in de afvalbakken. 

Op het gehele terrein is Roken (en E-smokers) niet toegestaan. Deelname onder 

invloed van alcohol of verdovende middelen is niet toegestaan. 
 

• Minderjarige kinderen moeten tijdens alle activiteiten begeleid worden door minimaal 

één volwassen begeleider. 
 

• Bij klimactiviteiten is het gebruik van klimgordels geschikt voor deelnemers tot max. 

120 kg. Deelnemers met lange haren zorgen voor een lage staart. 
 

• Tijdens het zomerseizoen van Recreatieoord de Warande mogen deelnemers van 

GibbonSport gebruik maken van de zwembaden en -faciliteiten (inbegrepen in de 

prijs). 
 

• Op al onze diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Voor 

bedrijfsuitjes gelden onze Algemene voorwaarden Zakelijk. 
 

Wij wensen alle deelnemers een aangenaam en sportief verblijf bij GibbonSport.  


