
monkbouldergym.nl

In order to ensure that everyone enjoys their visit to Monk bouldergym, we have 

compiled a set of house rules, listed below. Any violation of these rules can lead to 

expulsion and/or cancellation of membership, without reimbursement of admission 

or membership fees.

Sign in when you arrive, sign out when you leave

Ensure you are familiar with our Terms and Conditions

Boulder safely and responsibly: 
follow our BOULDERING HOUSE RULES

Use the designated changing rooms

Always comply with instructions given by our staff members

No glass or crockery outside the bar area

Only food and drink purchased on the premises 
may be consumed here. Only sealable drinking bottles

 are permitted

Smoking is not permitted

No pets allowed

BOULDERING HOUSE RULES

Check your age

 Bouldering not permitted        0 - 6
Only under supervision (18+)      6 - 12

Independent bouldering permitted         12+

Boulder safely and responsibly

Sitting, lying or playing on the mats is not permitted 

Keep a safe distance (1.50m) from other climbers
on the wall

Climbing or standing on top of the walls is not permitted

Don’t wear jewelery

Do not drink alcohol before or during climbing

Keep it clean and tidy

No chalk bags on the mats or tied round your waist. 
Use chalk in moderation!

Barefoot climbing or climbing with socks is not permitted

It is obligatory to wear socks with rental shoes

Climbing with a bare torso is not permitted

YOUR UNDERSTANDING AND COÖPERATION IS MUCH APPRECIATED
Have fun climbing!

HUISREGELS
RULES & REGULATIONS

FOR YOUR SAFETY AND COMFORT

Om een bezoek aan Monk bouldergym voor iedereen plezierig te maken en te 

houden, hanteren wij onderstaande huisregels. Het in strijd handelen met deze regels 

kan verwijdering tot gevolg hebben, en/of intrekking van het lidmaatschap, zonder 

restitutie van toegangs- of lidmaatschapsgeld. 

Meld je aan bij binnenkomst, meld je af bij vertrek

Stel je op de hoogte van onze Algemene Voorwaarden

Boulder veilig, verantwoord en hou het netjes: 
volg onze HUISREGELS BOULDEREN

Kleed je om in de daarvoor bestemde kleedruimtes

Volg instructies van het personeel op

Geen glaswerk en serviesgoed buiten de bar

Meegebrachte drank- en etenswaren mogen niet 
worden genuttigd. Alleen afsluitbare drinkflessen/bidons zijn 
toegestaan

Roken is verboden

Huisdieren zijn niet welkom 

HUISREGELS BOULDEREN

Check je leeftijd

0 - 6 Boulderen niet toegestaan
6 - 12 Alleen onder toezicht (18+)
12+ Zelfstandig boulderen toegestaan

Boulder veilig en verantwoord

Zitten, liggen of spelen op de matten is niet toegestaan

Hou voldoende afstand (1.50m) tot andere klimmers 
in de wand

Bovenop de wanden klimmen of staan is niet toegestaan

Draag geen sieraden

Geen alcohol voor of tijdens het sporten

Hou het schoon en netjes

Geen pofzakken op de mat of op de rug. 
Pof met mate!

Boulderen op blote voeten of sokken is niet toegestaan

Het dragen van sokken in huurschoenen is verplicht

Sporten met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan


