
 

Algemene Voorwaarden 
1. De Sommerrodelbahn (zomerrodelbaan )is een sportfaciliteit, deelnamen aan deze activeit is op 

eigen risico. Denk hierbij aan gepaste kleding. Gebruik van Alcohol of onder invloed hiervan, is niet 
toegelaten. De tekens op de baan moeten in acht worden genomen. 

2. Kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar mogen Rodelen. Tot en met 7 jaar is een begeleider van ten 
minste 8 jaar nodig. Vanaf 8 jaar mogen de kinderen alleen gebruik maken van de 
Sommerrodelbahn.  

3. Het personeel is niet verantwoordelijk voor het toezicht houden op minderjarigen. De gast moet 
ervoor zorgen dat er voldoende begeleiders aanwezig zijn om deze verantwoordelijkheid over te 
nemen. 

4. Maximaal 2 personen kunnen op een Rodel rijden. De kleinste persoon zit voorin. 

5. Tijdens de rit mag de zitpositie niet worden veranderd - ook niet wanneer de lift stopt - blijf altijd 
zitten en stap nooit uit! 

6. De persoon in de Rodel controleert zelf de snelheid. Beide handen moeten tijdens de rit op de 
remhendel worden gehouden - raak de baan niet aan! 

7. De Rodel wordt automatisch losgekoppeld van de sleepkabel boven op de berg. Wanneer de 
hendel in de rijrichting naar voren wordt geduwd, versnelt de Rodel. Wanneer de hendel naar het 
lichaam wordt teruggetrokken, remt de Rodel. 

8. Stop nooit op de baan! 

9. Jij bepaald de snelheid, daarbij moet je zorgen dat je jezelf en andere niet in gevaar brengt. Er 
moet een minimumafstand van 25 m worden aangehouden. Kijk altijd in de rijrichting. Op 
plaatsen waar 'remmen' (“bremsen”) staat, moet je ook remmen! 

10. In natte omstandigheden wordt de minimumafstand verhoogd tot 50 m. In dit geval kunnen geen 
2 volwassenen samen rijden. Er moet een langere remafstand in acht worden genomen! 

11. Botsen met andere personen in de Rodel, is ten strengste verboden. Diegene die botst, is 
verantwoordelijk voor de gevolgen.  

12. Bij elke rit wordt een foto gemaakt van de rodelaar. Deze foto is 24 uur per dag beschikbaar bij de 
fotoautomaat en kan tegen betaling worden afgedrukt als u geïnteresseerd bent. 

13. Bij de uitgang moet de Rodel tot aan de remband worden gereden. Passagiers moeten 
onmiddellijk uitstappen 

14. Zwangere vrouwen mogen helaas geen gebruik maken van de Sommerrodelbahn. 

15. Personen met een handicap mogen de faciliteit alleen gebruiken na overleg met het personeel. 

16. Roken is verboden! 

17. Het gebruik van losse voorwerpen in de hand, zoals mobiele telefoons, is verboden! 

18. De instructies van het personeel moeten te allen tijde worden opgevolgd - voor uw eigen 
veiligheid en die van anderen. 

19. Met de aankoop van het ticket accepteerd de gast de gebruiksvoorwaarde. In geval van het niet-
naleven van de gebruiksvoorwaarden zal het gebruik van de Sommerrodelbahn worden verboden.  


