
1. Elke bezoeker moet deze Algemene Bedrijfs- en Gebruiksvoorwaarden (ABG (AGB (Allgemeine Geschäfts- und 
Benützungsbedingungen))) lezen alvorens het “Waldseilpark” te betreden. Met zijn handtekening bevestigt hij, dat 
hij van de ABG kennis heeft genomen, dat hij die heeft begrepen en ermee instemt. In het geval van bezoekers die 
hun 14e levensjaar nog niet hebben voltooid, moeten de opvoedberechtigden of volwassen begeleiders de ABG 
doorlezen en met de minderjarigen moeten bespreken, voordat zij het “Waldseilpark” mogen betreden. Met zijn 
handtekening bevestigt de opvoedberechtigde/volwassen begeleider de ABG te hebben gelezen en met de minder-
jarige bezoekers te hebben besproken.

2. Het gebruik van het “Waldseilpark” is met risico‘s verbonden vooral bij het zich niet houden aan de veiligheids-
maatregelen bestaan uit het gevaar van vallen en verwondingen. Kleding kan bv. door hars worden vervuild of 
worden beschadigd.

3. Patscheider Het gebruik van het “Waldseilpark” is met risico‘s verbonden vooral bij het zich niet houden aan 
de veiligheidsmaatregelen bestaan uit het gevaar van vallen en verwondingen. Kleding kan bv. door hars worden 
vervuild of worden beschadigd.

4. Het “Waldseilpark” is alleen geschikt voor bezoekers die groter zijn dan 1,10 m (behalve Murmli’s Schnupper-
parcours), die niet aan een ziekte of een psychische of fysieke aandoening lijden, die bij gebruik van het park een 
gevaar voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van andere bezoekers zou kunnen betekenen. Toegang tot 
het “Waldseilpark” is strikt verboden voor personen, die onder de invloed zijn van alcohol of drugs, medicamenten 
of andere bedwelmende middelen.

5. Bezoekers vanaf een minimum lichaamslengte van 1,10 m mogen de beide instructieparcours (wit), het gele 
Murmli parcours en het blauw gemarkeerde Plansegg, Murmliflug, Bifang, Alpkopf en Komperdellparcours gebrui-
ken, waarbij steeds een meerderjarige begeleider toezicht moet houden.

6. Kinderen met een minimum lichaamslengte van 1,30 m zijn geschikt voor het blauw gemarkeerde Plansegg, 
Murmliflug, Alpkopf, Bifang en Komperdellparcours en voor Lazid en Masnerflug, waarbij jeugdige personen onder 
14 jaar alleen samen met een meerderjarige begeleider op de rood gemarkeerde parcours mag klauteren..

7. Adolescenten met een lichaamslengte van minstens 1,50 m en meer dan 14 jaar mogen alle cursussen gebrui-
ken. Hier moet echter een volwassen persoon toezicht houden. Adolescenten met een minimale lengte van 1,50 m 
maar minder dan 14 jaar mogen alleen onder toezicht van een volwassene klimmen.

8. Voor het gebruiken van de individuele parcours moet elke bezoeker een veiligheidsinstructie bijwonen en een 
instructieparcours (wit) met succes voltooien.

9. De instructies van de exploitant en diens aangestelden moeten worden opgevolgd. Bij overtredingen of het niet 
opvolgen van instructies of veiligheidsvoorschriften van de exploitant, diens aangestelden of deze ABG kunnen de 
desbetreffende bezoekers uit het “Waldseilpark” worden buitengesloten; verder aanvaardt Patscheider Sport GmbH 
in de hoedanigheid van exploitant in deze gevallen geen aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende schade van 
welke aard dan ook.

10. Bij gebruik van het “Waldseilpark” mogen geen artikelen zoals openlijk gedragen sieraden, mobiele telefoons, 
camera‘s, paraplu‘s, handtassen, puntige of breekbare voorwerpen of voorwerpen met scherpe kanten worden 
meegevoerd, die een gevaar voor de bezoeker zelf of voor andere personen kunnen zijn. Lang haar moet zijn sa-
mengebonden. Op het gehele terrein is het verboden te roken.

11. Het veiligheidssysteem moet altijd voldoen aan de groene veiligheidskabel. Bij het rondhangen moet een van 
de veiligheidskarabiniers altijd aan het gemarkeerde veiligheidskoord hangen. Probeer nooit beide veiligheidska-
rabers los te maken of het systeem te omzeilen. De toepassing van de veiligheids-karabijnhaak moet exact worden 
gebruikt in overeenstemming met de handleiding „Waldseilpark“. In geval van twijfel moet een werknemer worden 
ingeschakeld.
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12. Elk oefenstation mag slechts door maximaal een persoon worden betreden. Er mogen zich maximaal drie per-
sonen tegelijkertijd op de platformen bevinden.

13. De uitrusting geleverd door de exploitant van de boskabcours (helm, harnas, Smart Belay veiligheidssysteem) 
moet met zorg worden gebruikt en behandeld in overeenstemming met de instructies van de exploitant / conciërge. 
De uitrusting is niet overdraagbaar aan anderen, mag niet worden verwijderd tijdens de opwinding en moet worden 
geretourneerd voordat de bosklimparcours wordt verlaten.

14. Patscheider Sport GmbH behoudt zich het recht voor foto-, film- en webcamopnames te maken voor reclame- 
en informatiedoeleinden. Het maken van foto-. film- en webcamopnames door gebruikers voor commerciële doe-
leinden is op het gehele terrein van het “Waldseilpark” niet toegestaan zonder vergunning.

15. Het wordt vooraf contant of met een kaart betaald. Op verzoek kan Patscheider Sport GmbH een factuur voor 
groepen maken.

16. De exploitant van het “Waldseilpark” behoudt zich het recht voor, personen die zich niet aan deze ABG houden 
van het park uit te sluiten en verder het bedrijven van individuele parcours om veiligheidstechnische of onderhouds-
redenen (bv. storm, onweer, sneeuw, ijs, etc.) voor de duur van het onderhoud of het opheffen van het gevaar op te 
schorten. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de bezoekers om zich telefonisch of per internet te informeren 
over de openingstijden in het geval van twijfelachtige weersomstandigheden. Aansprakelijkheid voor het op korte 
termijn wijzigen van de openingstijden vanwege weersomstandigheden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
In dat geval bestaat er geen aanspraken op terugbetaling van de toegangsprijs.

17. Vooruitboekingen van groepen kunnen alleen dan in aanmerking worden genomen, als het “Waldseilpark” een 
schriftelijke bevestiging van de datum heeft ontvangen met het bindende aantal personen tenminste twee weken 
voor het geplande bezoek en deed door de exploitant van het “Waldseilpark” schriftelijk terug is bevestigd. Storne-
ring van reeds aangemelde groepen is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
- tot 14 dagen voor het begin van de voorstelling gratis
- 13 tot 5 dagen voor het begin van de voorstelling moet een stornovergoeding ter hoogte van 50% van de toegang-
sprijs worden betaald - vanaf 4 voor het begin van de voorstelling moet een stornovergoeding ter hoogte van 100% 
van de toegangsprijs worden betaald. - Bij storneringen tegen betaling ontvangen reeds aangemelde groepen een 
waardebon van 50%, die gedurende de volgende zes maanden kan worden gebruikt.

18. De toegangskaarten zijn niet overdraagbaar. De maximale gebruiksduur is 3 uur. De laatste toegang is altijd 
uiterlijk 90 minuten voor sluiting.

19. Het aan- en uittrekken van de klautergordel mag alleen door medewerkers worden gedaan.

20. Zolang de klautergordels op het lichaam worden gedragen mag er niet worden gerookt.

21. Het recht van de Republiek Oostenrijk is exclusief van toepassing.
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