Kliminitiatie Klimax
Nu aanvragen
Klimmuur Klimax is één van de grootste indoor kliminfrastructuren in Europa : Klimax 1
(indoor-klimzaal) , 2 (semi-outdoor klimzaal) en klimax 3 (boulderzaal) zijn 3 klimzalen die
tegemoet komen aan de wensen van zowel de beginnende als de veeleisende
sportklimmer.
Na het sporten kan je terecht in de gezellige Klimbar voor een drankje en een kleine
versnapering (chips, wafeltje,...)
De klimbar is open van maandag tot vrijdag van 19.00u tot 24.00u, op zaterdag van 12.00u
tot 22.00u en op zondag van 10.00u tot 20.00u.
Kliminitiaties
Vanaf 10 personen (minimum 8 jaar) kan je een kliminitiatie aanvragen.
Gedurende deze 2 uurtjes klimplezier voorziet Klimax gordels, zekeringsapparaten en een
gediplomeerde lesgever. Ook ideaal als schoolsportdag of activiteit met je bedrijf.
Wanneer plan je best een kliminitiatie in?
Kliminitiatie (lead(lengteklimmen) / boulder (kan niet in op weekenddagen):
Een kliminitiatie vraag je aan via e-formulier aanvraag kliminitiatie
De klimbar kan opengedaan worden voor bijv. teambuilding,...na afspraak
Wat wordt aangeboden:
 Drank
 chips, voorverpakte wafels …
 Mits afspraak kan u zelf taart meebrengen inclusief papieren bordjes, bestek ...
Gerechten om op te warmen en eigen dranken meebrengen kan niet.
Procedure
Bedrag
Bijkomende informatie

Procedure
Dien je aanvraag in via het aanvraagformulier.
1 maand voor de gekozen datum moet de aanvraag bij de Vrijetijdsloket binnen zijn. Deze
regelt de afspraak met de lesgevers, bevestigt je reservatie en bezorgt je de factuur.

Bedrag
Wat is de prijs voor een kliminitiatie?

 Scholen, jeugdverenigingen, sportclubs en -18 jaar: € 7,5 per persoon (incl.
verzekering
 Inwoners van Puurs, APB sport Rivierenland: € 8 per persoon (incl. verzekering)
 Niet-inwoners Puurs +18 jaar: € 9 per persoon (incl. verzekering)
 Bedrijven: € 15 per persoon (incl. verzekering + gebruik klimschoenen)
Je betaalt steeds een basisprijs/voorschot wat gelijk is aan de kostprijs voor 10 personen.
Vanaf de 11e persoon krijgt u na afloop van de initiatie een afrekening.
Het aantal opgegeven deelnemers is altijd het maximum. Er kunnen dus nooit deelnemers
bijkomen. Tot twee weken voor de intiatie kan het correcte aantal doorgegeven worden.
Administratiekosten bij annulatie (7 dagen voor datum): € 15; bedrijven: € 25
No show / lesgever (1 lesgever per 10 personen) : € 20
Klimschoentjes (optioneel): € 1,50 (ter plaatse te betalen)

Bijkomende informatie
Klimmuur Klimax
Sportdomein Vrijhals
Verschaevestraat 17, 2870 Breendonk - Puurs
Contact : 03 866 53 92
www.bvkb.be
initiatie@kvkb.be
Nu aanvragen

Contactinformatie
Vrijetijdsloket
Vrijetijdsloket
Hondsmarkt 2
2870 Puurs-Sint-Amands
03 203 27 05
vrijetijdsloket@puursam.be

Openingsuren
Vandaag open van 14:00 tot 20:00
Morgen open van 14:00 tot 20:00
Alle informatie

Meer info?

Dienst Centraal Onthaal

03 203 27 00
info@puursam.be
Contactformulier

