
Aanvullende informatie over het verblijf in het Mosel-Adventureforest onder de 

voorwaarden van de Coronacontroleverordening Rijnland-Palts. 

1. Einschrijving: Gelieve u aan te melden via het contactformulier opü de homepage. 

Uw inschrijving wordt als bindend beschouwd en wij houden de plaatsen voor u vrij, zodat de 

kosten ook worden gemaakt als u niet komt. Uitzondering: zware regen, storm en onweer. 

Als u niet zeker bent, bel ons dan. Breng een verandering van kleren en een regenjas indien 

nodig. 

2. Paast uw volledige contactgegevens hebben we de lijst nodig van alle (!!) bezoekers in 

het park, inclusief uzelf (als u komt) en alle begeleiders die niet klimmen. Vergeet niet jezelf 

ook toe te voegen aan de lijst van deelnemers! Voor 18- tot 25-jarigen, gelieve de informatie 

toe te voegen indien zij nog in opleiding zijn. 

3. Kortingen / inwisselen van vouchers: 

a. Als u een waardebon wilt inwisselen, voeg deze informatie dan toe aan uw opmerkingen 

en laat ons het nummer van de waardebon weten.  

4. Betaling: Let op: In het park zelf is alleen contante betaling mogelijk. 

5. aanvullende informatie over uw verblijf in het park. 
a. Maskers zijn verplicht bij aankomst, bij de afgifte en het passen van het harnas, 
tijdens de briefing en na het klimmen. 
b. U kunt uw eigen (fiets)helmen meenemen. Anders hebben we natuurlijk 
klimhelmen in het park. 
c. In het park moet je bij de kassa je helm laten zien voor alle personen die in het 
park willen blijven (dus ook voor niet-klimmende begeleiders!): 

i. Identiteitskaart en bevestiging van dubbele vaccinatie. Let wel, als wij er 
niet zeker van zijn dat dit een correcte vaccinatiekaart is, zijn wij verplicht u ter 
plaatse om een snelle test te vragen. - of: 
ii. ID-kaart en bewijs dat je Covid 19 hebt gehad in de laatste 6 maanden. 
Opmerking: zie hierboven. – of: 
iii. Identiteitskaart en officiële negatieve test - van dezelfde dag of de dag 
ervoor. 
Als u ons geen van deze documenten kunt overleggen, zult u ter plaatse 
onder ons toezicht een snelle test moeten afleggen. Wij geven u graag een 
sneltest tegen betaling van € 3,50 / persoon. 

d. Aan elke groep moet een specifieke tafel worden toegewezen. Dit is niet 
onderhandelbaar, maar een vereiste. Hier kunt u tussendoor even gaan zitten en een 
pauze nemen. U kunt hier ook uw spullen achterlaten. Laat waardevolle spullen in de 
auto. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen wij ze voor u opbergen (bijv. als u te 
voet of met de fiets naar het park komt). Personen die u alleen begeleiden en niet 
klimmen, moeten worden geregistreerd. Geef ons deze informatie bij uw inschrijving, 
zodat wij weten welke personen alleen reizen (zie hierboven). 
 

6. catering: Je kunt eten halen bij onze kiosk . U bent ook welkom om uw eigen eten mee te 

brengen. 

7. Met uw inschrijving bevestigt u dat u zich te allen tijde zult houden aan de nationale 

reglementen en afstandsregels en dat u onze instructies en de specifieke aanwijzingen 

van de trainers in het park zult opvolgen. 


