Sibelco en
Bezoeker

Protocol ten behoeve van bezoek
aan Terrein van Sibelco voor
geologisch onderzoek

DIT PROTOCOL IS ONDERTEKEND OP ............................................... (''Protocol'')
EN GELDT TUSSEN:
(1)

B.V.WINTERSWIJKSCHE STEEN- EN KALKGROEVE, een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Winterswijk, Nederland,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
08823836,
hierna aan te duiden als ''Sibelco'',
en

(2)

……………………………………………………………
(naam bezoeker: voorletters en achternaam)
hierna aan te duiden als ''Bezoeker''.

De partijen bij dit Protocol worden hierna gezamenlijk aangeduid als "Partijen".
PARTIJEN NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING:
(A)

Bezoeker wenst het groeveterrein van Sibelco te betreden voor geologisch onderzoek en
heeft hiervoor toestemming nodig van Sibelco.

(B)

Sibelco heeft geen belang bij het toelaten van Bezoeker op haar groeveterrein voor
geologisch onderzoek en wenst onder geen beding aansprakelijk te kunnen worden gesteld
voor welke schade en/of letsel dan ook dat direct of indirect verband houdt met het
betreden van het groeveterrein door Bezoeker.

(C)

Bezoeker afstand doet van haar recht om Sibelco, of welke aan haar gelieerde
vennootschap dan ook, aan te spreken voor welke schade en/of letsel dan ook dat direct of
indirect verband houdt met het betreden van het groeveterrein door Bezoeker.

(D)

Sibelco is alleen onder strikte voorwaarden bereid om Bezoeker toe te laten op de door
Sibelco aangewezen delen van het groeveterrein, aangezien het beleid van Sibelco erin
voorziet dat veiligheidsrisico's zoveel als mogelijk moeten worden beperkt.

(E)

Sibelco besluit eenzijdig of zij bezoek aan het groeveterrein al dan niet toestaat.

PARTIJEN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
1.

DOEL VAN DIT PROTOCOL

1.1.

Partijen beogen met dit Protocol de volgende afspraken te maken:
(i)

Sibelco verleent eenmalig toestemming aan Bezoeker om onder de in dit Protocol
genoemde voorwaarden de aangegeven delen van het groeveterrein te betreden
voor geologisch onderzoek.

(ii)

Bezoeker is lid van de Afdeling Winterswijk e.o. van de Nederlandse
Geologische Vereniging (N.G.V.), statutair gevestigd te Winterswijk, Nederland,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het
(1)

nummer 816260114 ("NGV"). Bezoeker bezoekt het groeveterrein met het doel
om geologisch onderzoek op het groeveterrein uit te voeren of bij te wonen.
Bezoeker legt voorafgaand aan ondertekening van het Protocol een bewijsstuk
over dat Bezoeker lid is van de NGV.
(iii)

2.

Bezoeker leeft dit Protocol na en spant zich maximaal in om veiligheidsrisico's te
voorkomen.

TOESTEMMING OM TERREIN TE BETREDEN VOOR GEOLOGISCH
ONDERZOEK
Toestemming

2.1.

Sibelco verleent Bezoeker onder de in dit Protocol genoemde voorwaarden voorwaardelijk
toestemming voor het betreden van het groeveterrein van Sibelco voor geologisch
onderzoek.

2.2.

Bezoeker dient voorafgaand aan het bezoek definitieve toestemming te verkrijgen van de
sitemanager van Sibelco om het groeveterrein te betreden.

2.3.

Bezoeker is geen vergoeding verschuldigd aan Sibelco voor het betreden van het
groeveterrein van Sibelco voor geologisch onderzoek.
Terrein

2.4.

De toestemming om het groeveterrein te betreden ziet uitsluitend op een specifiek deel van
het groeveterrein van Sibelco, zoals aangeduid in Bijlage 1 ("Terrein").

2.5.

Sibelco geeft uitdrukkelijk alleen toestemming om het Terrein te mogen betreden. Het
betreden van het groeveterrein buiten het toegestane Terrein is ten strengste verboden.
Periode

2.6.

Sibelco verleent Bezoeker voorwaardelijk toestemming om het Terrein te betreden
gedurende de periode van 1 april tot en met 31 oktober van het kalenderjaar waarin dit
Protocol wordt ondertekend. Elk kalenderjaar dient Bezoeker opnieuw een Protocol te
ondertekenen voor bezoek aan het Terrein tijdens dat kalenderjaar.

2.7.

Bezoeker mag het Terrein enkel binnen de in artikel 2.6 aangegeven periode op zaterdagen
betreden en uitsluitend tussen 09.00 en 16.00 uur.

2.8.

In afwijking van artikel 2.6 mag het Terrein niet betreed worden voor geologisch
onderzoek gedurende de periode dat het Terrein gebruikt wordt door Stichting Steengroeve
Theater Winterswijk ten behoeve van theatervoorstellingen. Sibelco geeft minimaal 1 (één)
maand van te voren aan wanneer vanwege de theatervoorstellingen het Terrein niet betreed
mag worden voor geologisch onderzoek.
Bezoekers

2.9.

Er mogen maximaal 30 (dertig) Bezoekers tegelijkertijd op het Terrein aanwezig zijn. Er
betreden minimaal 2 (twee) Bezoekers tegelijkertijd het Terrein.

2.10.

Bezoeker is minimaal 16 (zestien) jaar oud.
(2)

2.11.

Indien Bezoeker in afwijking van artikel 2.10 tussen de 12 (twaalf) jaar en 16 (zestien) jaar
oud is, dient Bezoeker tijdens elk bezoek aan het Terrein gedurende het hele bezoek
begeleid te worden door zijn/haar ouder of vaste verzorger of door een ander meerderjarig
persoon die zich bekend heeft gemaakt als begeleider van het kind. De begeleider dient
tevens op grond van dit Protocol gerechtigd te zijn om op dezelfde dag het Terrein te
betreden.

2.12.

Bezoeker is lid van de Afdeling Winterswijk e.o. van de Nederlandse Geologische
Vereniging (N.G.V.) en bezoekt het Terrein met het doel om geologisch onderzoek op het
Terrein uit te voeren of bij te wonen. Bezoeker legt voorafgaand aan ondertekening van het
Protocol een bewijsstuk over dat Bezoeker lid is van de NGV.
Registratieplicht

2.13.

Bezoeker registreert zichzelf telkens bij aanvang en vertrek van elk bezoek aan het Terrein
op de door Sibelco beschikbaar gestelde Bezoekerslijst groeveterrein. Bezoeker registreert
de datum en het tijdstip van aankomst op het Terrein. Bij het verlaten van het Terrein
registreert Bezoeker de datum en het tijdstip van het verlaten van het Terrein.

2.14.

De N.G.V. is verantwoordelijk voor de administratie van de registraties. Uiterlijk 1 (één)
week na elk bezoek aan het Terrein wordt per post of per e-mail een kopie van de
ingevulde Bezoekerslijst groeveterrein naar de sitemanager van Sibelco gestuurd.

3.

VEILIGHEID EN INFORMATIEVOORZIENING
Risico's

3.1.

Aan het betreden van het Terrein zijn risico's verbonden. Deze risico's zijn onder meer,
doch niet uitsluitend:
(i)

Afgronden;

(ii)

Vallende stenen;

(iii)

Onregelmatige ondergronden met struikelgevaar;

(iv)

Schuiven van gesteenten;

(v)

Instortende wanden;

(vi)

Steile hellingen; en

(vii)

Weersinvloeden.

3.2.

Bezoeker is zich bewust van de risico's op het Terrein, waaronder, doch niet uitsluitend, de
risico's als beschreven in artikel 3.1.

3.3.

Bezoeker spant zich maximaal in om veiligheidsrisico's op het Terrein te voorkomen en
mag zichzelf en/of anderen op geen enkele wijze in gevaar brengen.

3.4.

Veiligheidsinstructies Sibelco

3.5.

Bezoeker neemt bij het betreden van het Terrein de Veiligheidsinstructies Sibelco, zoals
(3)

opgenomen in Bijlage 2, in acht.
3.6.

Bezoeker bevestigt kennis te hebben genomen van het document Voorbereiden
veldwerkzaamheden zomer 2017 d.d. 20 april 2017, zoals bijgevoegd als Bijlage 3, en van
het document Risico-inventarisatie van de NGV afdeling Winterswijk, zoals bijgevoegd als
Bijlage 4.
Gedragsregels

3.7.

Voor het gehele Terrein geldt een verbod op:
(i)

Het in bezit hebben, gebruiken of onder invloed zijn van alcoholhoudende
dranken of drugs;

(ii)

Het in bezit hebben of ontsteken van vuur(werk);

(iii)

Het meenemen en houden van dieren; en

(iv)

Barbecueën.

3.8.

Bezoeker mijdt afgronden, rotswanden, kliffen of steile wanden op het Terrein. Het zoeken,
hakken of kappen in een rotswand, klif of steile wand is niet toegestaan.

3.9.

Bezoeker houdt minimaal drie meter afstand tot de afgrond, rotswand, klif of steile wand.

3.10.

Bezoeker richt geen schade toe aan flora en/of fauna. Bezoeker is zelf verantwoordelijk
voor eventueel aangerichte schade.

3.11.

Bezoeker verplicht zich mee te werken aan het handhaven van orde en netheid op het
Terrein. Afval wordt in de daartoe bestemde bakken gedeponeerd.

3.12.

De NGV is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van voldoende Bedrijfshulpverleners
gedurende bezoek aan het Terrein door Bezoeker(s).

4.

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
Aansprakelijkheid

4.1.

Bezoeker wenst het Terrein, ondanks de daaraan verbonden risico's, te bezoeken en doet dit
bezoek geheel voor eigen rekening en risico.

4.2.

Bezoeker doet afstand van haar recht om Sibelco, of welke aan haar gelieerde
vennootschap dan ook, aan te spreken voor welke schade en/of letsel dan ook dat direct of
indirect verband houdt het betreden van het Terrein door Bezoeker.
Verzekering

4.3.

Bezoeker verklaart persoonlijk te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid met een
dekking van minimaal € 500.000,- (vijfhonderdduizend euro).

5.

VONDSTEN

5.1.

Indien Bezoeker op het Terrein een vondst doet van mogelijk enig (wetenschappelijk)
(4)

belang, dan zorgt Bezoeker ervoor dat dit zo spoedig mogelijk bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed wordt gemeld. Sibelco wordt bij het doen van een vondst als hier
bedoeld terstond op de hoogte gesteld.
5.2.

De eigendom van de vondst als bedoeld in artikel 5.1 ligt bij Sibelco. De vondst mag
derhalve niet zonder toestemming van Sibelco worden meegenomen door Bezoeker.

6.

OVERTREDINGEN

6.1.

Overtredingen van de voorschriften van dit Protocol kunnen ontzegging van de toegang tot
het Terrein tot gevolg hebben.

7.

BIJLAGEN

7.1.

Bij dit Protocol zitten de volgende bijlagen:

7.2.

(1)

Toegestaan Terrein voor geologisch onderzoek.

(2)

Veiligheidsinstructies Sibelco.

(3)

Voorbereiden veldwerkzaamheden zomer 2017 d.d. 20 april 2017.

(4)

Risico-inventarisatie van de NGV afdeling Winterswijk.

Ingeval van strijdigheid tussen de tekst van dit Protocol en de bijlagen zoals bedoeld in
artikel 7.1 prevaleert altijd de tekst van dit Protocol boven de bijlagen.

BEZOEKER VERKLAART HIERMEE IN TE STEMMEN MET HET PROTOCOL EN
HAAR BIJLAGEN EN ZAL HIERMEE OVEREENKOMSTIG HANDELEN:
Bezoeker

Handtekening:

Naam (voorletters en achternaam):………………………...

……………………………

……………………………………………………………..
Adres:…………………………….……………………….
…………………………………………………………….
Telefoonnummer:………………………………………...
Geboortedatum:………………………….…………….....
Lidmaatschapsnummer NGV:…………………………......

(5)

