Voorwaarden Abseilen van een Bijlmerbajestoren
• Het verminderen of annuleren van de gereserveerde tijden is mogelijk tot woensdagmiddag 12.00
uur voorafgaand aan jouw afdaaldag via mail info@bijlmerbajesevents.nl. Als de wijziging niet of te
laat is doorgegeven zullen we het aantal reserveringen doorrekenen dat op woensdagmiddag 12.00
uur bekend was.
• De afdaaldag wordt geannuleerd indien het minimum aantal inschrijvingen niet is gehaald. Het
minimum aantal inschrijvingen voor een abseildag is 30 personen. Als de afdaaldag niet doorgaat
word je uiterlijk op donderdagmiddag voorafgaand aan het weekend op de hoogte gebracht per email;
• Bij regen en wind gaat de afdaaldag gewoon door. Indien de weersvoorspellingen het afdalen niet
toelaat wordt er vooraf een e-mail gestuurd of gebeld. Bij windkracht 8 gaat het abseilen niet door.
Bij onweer kan er niet afgedaald worden. Mocht er op de dag zelf blijken dat het weer te slecht is
dan zal er telefonisch contact worden opgenomen met je. Bij twijfel op de dag zelf kun je contact
opnemen via 06-41120660;
• Indien onvoorziene omstandigheden het nodig achten behoudt de Bijlmerbajes Events zich het
recht voor de gereserveerde tijd aan te passen en dit telefonisch bespreken. Op de dag zelf
• Bij afwezigheid op het besproken afdaaltijdstip ontvang je geen restitutie van de toegangsprijs of
andere vorm van vergoeding. De afdaalplaats is dan vervallen en er wordt geen vervangend of later
tijdstip gegarandeerd. Wij verzoeken je daarom om uiterlijk 30 minuten vóór het gereserveerde
tijdstip aan te melden via 06-41120660 en te wachten op het binnenplein van de Bijmerbajes.
• Doe goede (schone) schoenen aan, geen gladde zolen. Je 'loopt' nog even over de ramen van de
brasserie. Lange haren? Doe het in een vlecht of staart;
• Je daalt af met lege zakken; jouw eigendommen worden voor je in bewaring gehouden tot jouw
terugkeer op het platform;

