
Huisregels
IJzeren Man K limbos en Nettenpark 

Om jouw bezoek en dat van andere gasten zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren wij onderstaande huisregels. 
Graag begrip hiervoor. Door het betreden van de locatie geef je aan de huisregels te aanvaarden en na te leven. 

ARTIKEL 1. ENTREE
1.1 Het IJzeren Man Klimbos is alleen toegankelijk met een geldig entreebewijs voor zowel het IJzeren Man Strandbad als het IJM 
klimbos/nettenpark én wanneer de bezoeker zich houdt aan de geldende kledingvoorschriften.
1.2 De toegang geldt éénmalig op de datum die vermeld staat op het entreebewijs. Bij het klimbos geldt een gereserveerd tijdslot. 
Op tijd aanwezig zijn is vereist om deel te kunnen nemen aan de activiteit. 
1.3 Het dragen van dichte schoenen is verplicht voor toegang tot het IJM Klimbos en/of Nettenpark.
1.4 Voor actuele openingstijden zie www.ijzerenman.nl. Directie behoudt zich het recht voor af te wijken van de reguliere openingstij-
den.

ARTIKEL 2. TOEZICHT
2.1 Klimparcours | personen jonger dan 13 jaar dienen begeleid te worden door een volwassene (18+). Hierbij geldt minimaal 1 bege-
leider per 3 kinderen. Ook deze begeleider dient in het bezit te zijn van een geldig Strandbad- & Klimbosticket.
2.2 Nettenpark | personen jonger dan 7 jaar dienen begeleid te worden door een volwassene (12+). Hierbij geldt minimaal 1 bege-
leider per 5 kinderen. Ook deze begeleider dient in het bezit te zijn van een geldig Strandbad- & Nettenparkticket.
2.3 Ouders en/of verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor diegenen, die onder hun leiding de IJzeren Man bezoeken.
2.4 Betreden van het klimbos/nettenpark is enkel toegestaan onder toezicht van een instructeur en in geval van het klimbos enkel 
met een - door een instructeur - gecontroleerde klimgordel. Na een pauze of bijv. toiletbezoek dient de gordel 
opnieuw door een instructeur te worden gecontroleerd alvorens het klimbos weer wordt betreden. 

ARTIKEL 3. AANSPRAKELIJKHEID
3.1 Het betreden van de locatie (IJM Strandbad, Klimbos & Nettenpark) is geheel op eigen risico. 
3.2 De IJzeren Man is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van goederen, lichamelijk letsel toegebracht door derden 
of diefstal van persoonlijke eigendommen.
3.3 Alle aanwijzingen van de medewerkers van IJzeren Man Vught dienen door de bezoeker te worden opgevolgd. Bij 
weigering kan verwijdering van het Recreatiepark/Klimbos volgen, zonder recht op restitutie van de toegangsprijs.
3.4 Bij diefstal en/of andere strafbare feiten zal aangifte worden gedaan bij de politie.
3.5 Wie schade veroorzaakt betaalt de kosten van reparatie of vernieuwing. Eventuele boetes worden verhaald op de 
overtreder.

ARTIKEL 4. GEZONDHEID
4.1 Fitt-Recreatie & de IJzeren Man gaan er zonder tegenbericht vanuit dat alle deelnemers bij betreding van het park 
valide en gezond zijn om aan de activiteiten deel te nemen. Lichamelijke handicaps of medische gebreken waar we 
rekening mee moeten houden, dien je voorafgaand aan de activiteit door te geven.
4.2 Voor klimmen in het klimbos geldt een minimumlengte van 1.35m én minimumleeftijd van 8 jaar. Bij het nettenpark geldt een 
minimumleeftijd van 3 jaar. Zie ook artikel 2: toezicht.
4.3 Er geldt een maximumlengte van 2.05m & maximumgewicht van 120kg voor deelnemers in het klimbos en/of nettenpark. Bij twi-
jfel, spreek één van de instructeurs aan.
4.4 Het wordt zwangere vrouwen ten strengste afgeraden om het IJM Klimbos te betreden. 
4.5 Er mag voor en tijdens de activiteiten geen alcohol worden genuttigd. Hetzelfde geldt voor de inname van medicijnen die invloed 
hebben op het reactievermogen.
4.6 Roken is niet toegestaan in de buurt van het klimbos/nettenpark of tijdens het dragen van klimmateriaal. 

ARTIKEL 5. OVERIGE REGELS
5.1 Het is niet toegestaan drugs mee te nemen, te gebruiken of te verhandelen (zero-tolerancebeleid).
5.2 Op het Strandbad (incl. nettenpark & klimbos) worden mogelijk opnames gemaakt (foto’s/video’s). Door het park te 
betreden stem je in met het gebruik van jouw beeltenis in drukwerk/foto/video/internet en andere promotionele doeleinden door 
Fitt-Outdoor & IJzeren Man Vught zonder hiervoor vergoeding te claimen.


