Achternaam: ………………………………………………………………………….
Voornaam: ……………………………………………………………………………..
NGV lid nummer: …………………………………………………………………..
Formulier zoekdag steengroeve Winterswijk (Steengroeveweg 50, 7101 PH Winterswijk-Ratum) dd: ……………………………..

Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden en regels voor seizoen 2020

1. Het bezoeken van de steengroeve is geheel voor eigen verantwoording. De BV Winterswijksche Steen- en Kalkgroeve (Sibelco Winterswijk) noch de
toezichthouder(s) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard ook, opgelopen tijdens het bezoek aan de groeve.
2. Bezoekers tussen 12 en 16 jaar dienen door een volwassene te worden begeleid.
3. Bezoekers aan de groeve dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de geologisch toezichthouder(s).
4. Het is streng verboden aan machines, pompen e.d. te komen. De directe omgeving van het wateropvang bekken en het naastgelegen pomphuis is zeer
gevaarlijk en dus streng verboden gebied.
5. In verband met gevaar mogen de steile wanden, zowel van de onderkant als van de bovenkant, niet dichter dan tot op 3 meter benaderd worden. Men gaat
niet voorbij afzettingen van de oranje verkeerskegels of lint . Daarnaast zal er aan het begin van elke zoekdag een briefing door de toezichthouders zijn waar
de opengestelde gebieden in de groeve worden besproken.
6. Afval zoals papier, plastic, glas en blikjes mogen niet in de groeve worden achtergelaten.
7. Het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm, veiligheidsbril, veiligheidsschoeisel, werkhandschoenen (tijdens het werken met hamer, beitel of ander
zwaar gereedschap) en reflecterende kleding (jas / hesje) een lange broek en minimaal een t-shirt is verplicht. Bezoeker dient zelf voor deze persoonlijke
beschermende middelen te zorgen.
8. Aanmelding gebeurt via de WMW. U ontvangt geen verdere bevestiging van uw aanmelding.
9. Parkeren alleen in de hiervoor opengestelde wei. Zeker niet op of voor particulier terrein en toegangen tot weilanden en akkers.

10. Commerciële activiteiten zijn niet toegestaan (zoals bijvoorbeeld; betaalde rondleidingen en verkoop van vondsten of artikelen).

11. U dient zich te kunnen legitimeren als lid van de Nederlandse Geologische Vereniging aan de hand van uw lidmaatschapskaart. Deze dient u bij uw bezoek
dus te kunnen tonen.
12. Het gebruik van elektrisch en of door een brandstof aangedreven gereedschap zijn verboden.
13. Het gebruik van een pikhouweel is niet toegestaan . Het gebruik van ander ( zwaar) gereedschap dient veilig en met voldoende afstand tot anderen te
gebeuren.
14. U gaat ermee akkoord dat de ingevulde persoonsgegevens nodig voor het betreden van de groeve worden bewaard en gedeeld worden met Sibelco.

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van bovenstaande en stemt in met in dit document genoemde voorwaarden en gedragsregels.

Zoekdag steengroeve Winterswijk dd:
Email-adres:
Geboortedatum:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:

Handtekening: ………………………………………………………………………………….

Print uw persoonlijke formulier

