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KABELBAANSET – INHOUD
Rugzak 1 – leiding – kenmerk ‘L’
Rugzak (Groene Quechua)
Klimbroekje in zakje (Black diamond)
Helm “Rockstar” (lichtblauw)
Karabiner (“musketon”) + prusiktouwtje
Afdaaltouw 10,20 mm
Werkhandschoenen
Zeiltje

Groene rugzak – kenmerk ‘L’

Groene rugzak

Aantal
1
2
2
20
2
2 paar
1

Gevuld met 2 helmen & 2 broekjes

Gevuld met 2 helmen en 2 broekjes

Onder de helmen steken de beveilingstouwen
en

Zeiltje in linkerzijzak

2 paar werkhandschoenen in bovenzak

Onder de broekjes steken 20 aluminium
musketons aan een prusiktouwtje
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Rugzak 2 – deelnemers – kenmerk ‘DL’
Rugzak (Groen Quechua)
Klimbroekje in zakje (Black diamond)
Helm “Rockstar” (Lichtblauw)
Kabelbaancursus
Brochure kabelbaanset
Zeiltje

Groene rugzak – kenmerk ‘DL’

Groene rugzak

Aantal
1
4
2
1
1
1

Gevuld met 2 helmen & 4 klimbroekjes

Gevuld met 2 helmen en 2 broekjes

Zeiltje in bovenzak
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Kitzak 1 – zwart
Kitzak (zwart)
Katrol
Spanriem 5 m
Brandweermusketon
Stalen musketon (noodrem en bevestiging katrol)
Trilock
Kabelkous 20 mm
Shackle
Bandlus Small (S)
Bandlus Medium (M)
Bandlus Large (L)
Prusiktouwtje 2 m (850 kg)
Takel (optioneel)
Boombescherming

Aantal
1
1
1
1
2
1
2
3
5
4
4
1
1
2

OPGELET: Indien je de takel gebruikt, deze steeds na gebruik onder een lichte spanning terug
oprollen! Span de takel nooit tot op het einde op! Controleer ook steeds of de kabel niet in het
opspanmechanisme verstrikt raakt! Na het opspannen moet je de takel steeds eenvoudig kunnen
ontspannen!

Katrol

Spanband 5 m (ankerpunt onderaan)

Brandweermusketon (back up voor de loopkat)

Trilock 2x (bevestiging noodrem en hoofdrem)
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Stalen musketon 1x (verankering leeflijn aan de
katrol)

Kabelkous 20 mm (transportsteek)

Shackels (transportsteek)

Boombescherming 2 x

Prusiktouwtje
(Breekbeveiliging, opspannen looptouw)

Bandlussen
(zelfbeveiliging bij het bevestigen; 2200 kg)
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Kitzak 2 – groen
Touwladder 10 m
Beveiligingstouw blauw
Zekeringsemmertje (Camp)
Basic - Stijgklem (Petzl)
Katrol
Trilock
Slings
Statisch touw (wit)
HMS- Musketon

Aantal
1
1
1
1
1
1
1
1
10

Touwladder

Beveiligingstouw

Zekeringsemmertje (2x)

Katrol

6

Trilock

Bandlussen - Slings

Basic Stijgklem

Musekton 10x + prusik

Statisch touw (wit)
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Losse onderdelen
Set 1
Commandotouw “Goeman” 100 m (met 4 lintjes om het
geheel vast te knopen)
Hoofdremtouw groen EN/1891 13 mm 80 m
Noodremtouw grijs dynamisch 10,5 mm 30 m

Aantal
1
1
1

Set 2
Commandotouw “Goeman” 80 m (met 4 lintjes om het
geheel vast te knopen)
Hoofdremtouw groen EN/1891 13 mm 60 m
Noodremtouw grijs dynamisch 10,5 mm 25 m

Commandotouw “Goeman”

Aantal
1
1
1

Hoofdremtouw

Noodremtouw
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KABELBAANSET – HOE OPZETTEN?



Volg de richtlijnen uit de folder ‘Richtlijnen voor kabelbanen in het jeugdwerk’ en de
instructies die je tijdens de vormingscursus over kabelbanen geleerd hebt.
Handel als een goede huisvader.

Looptouw:
 Ontrol het looptouw. Op die manier voorkom je dat het touw getorst wordt en zich na
verloop van tijd “in bochten wringt”. Dit vergt enige inspanning. Trek het dus niet
simpelweg van de rol. Je zorgt er zo voor dat de mantel van het looptouw mooi recht
blijft. (“Trek” het looptouw dus niet zomaar van de rol.)
Klein materiaal:
 Gebruik de zwarte zeiltjes die je in elk van de rugzakken vindt om het materiaal op uit te
stallen. Op die manier voorkom je dat onderdelen zoek raken in het gras, in het bos of op
een andere ondergrond en zorg je ervoor dat alle onderdelen proper blijven!
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KABELBAANSET – HOE OPRUIMEN?



Breek de hele set af volgens de regels van de kunst.
Steek alle onderdelen op de juiste plaats in de juiste rug- of kitzak.



Touwen worden als volgt opgerold:

Looptouw kabelbaan
 Maak een rol van het looptouw en rol het op zoals op de foto aangegeven.
 In geen geval mag het looptouw “getorst” worden: de “loop” van de mantel moet mooi
rechtdoor lopen.



Eindresultaat:
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Klimtouwen
 Het touw opschieten gebeurt
op armlengte.
Leg hiervoor het touw in je
nek en wikkel vervolgens
grote lussen totdat je bijna
het gehele touw hebt
opgeschoten.
Schik het touw op in de nek.
Wordt het touw te zwaar,
dan kan je dit over je
schouders laten hangen
terwijl je met het resterende
touw verder gaat met opschieten.



Als
al
het
touw
is
opgeschoten, moet je het
midden van de touwtros
omvatten.



Wikkel één uiteinde van het
opgeschoten touw meerdere
malen om de touwtros (5x)
(vlak onder het midden). Je
moet ervoor zorgen dat je
voldoende touw over hebt
om het geheel af te binden.
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Neem nu het uiteinde dubbel
en haal dit onder het midden
van de touwtros door.
Verplaats nu de lus over de
touwtros en trek het geheel
stevig aan. Er ontstaat een
ankersteek. Bind het geheel af
met een halve steek (hierdoor
ontstaat een mastworp).

12

KABELBAANSET – TARIEVEN
Te vergoeden bij schade, diefstal of verlies.
Rugzak 1 – begeleiding
Aantal
Rugzak – groen
Klimbroekje “Petzl”
Helm “Rockstar”
Karabiner
Afdaalacht
Katrol
Afdaaltouw paars 10,20 mm
Beveiligingstouwtjes paars 10,20 mm
Werkhandschoenen
Boek kabelbaancursus
Zeiltje

1
2
2
20
2
2
1
2
1 paar
1
1

Nieuwprijs
per stuk
39,90
59,90
32,90
7,90
6,90
14,90
10,35
5,18
2,50
7,50
5,00

Totaal

Nieuwprijs
per stuk
39,90
39,90
32,90
5,00

Totaal

Nieuwprijs
per stuk
10,00
120,00
36,11
36,30
14,52
3,00
3,83
2,32
5,00
2,475
4,125
9,075
2,00

Totaal

39,90
119,80
65,80
158,00
13,80
29,80
10,35
10,36
2,50
7,50
5,00
462,81

Rugzak 2 – deelnemers
Aantal
Rugzak – groen
Klimbroekje “Beal”
Helm “Rockstar”
Zeiltje

1
4
2
1

39,90
159,60
65,80
5,00
270,30

Kitzak 1
Aantal
Kitzak – zwart
Katrol
Spanriem paars 5 m
Brandweermusketon
Stalen musketon noodrem
Kabelkous 20 mm
Shacke groot
Shackle klein
Shackle beveiligd
Bandlus 1,5 m
Bandlus 2,5 m
Bandlus 5,5 m
Prusiktouwtje 2 m

1
1
1
1
2
2
1
1
1
5
4
4
1

10,00
120,00
36,11
36,30
29,04
6,00
3,83
2,32
5,00
12,38
16,50
36,30
2,00
315,78
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Kitzak 2
Aantal
Touwladder 10 m
Beveiligingstouw oranje

1
1

Nieuwprijs
per stuk
226,27
39,90

Totaal

Nieuwprijs
per stuk
484,00
169,40
49,01
31,13

Totaal

226,27
39,90
266,17

Losse onderdelen
Aantal
Commandotouw “Goeman” 100 m
Hoofdremtouw groen EN/1891 13 mm 80 m
Noodremtouw blauw dynamisch 10,5 mm 30 m
Takel

1
1
1
1

484,00
169,40
49,01
31,13
733,54
Alle bedragen zijn indicatief, juli 2005. Bij vervanging wordt de actuele nieuwprijs als basis genomen.
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UITLEENREGLEMENT
1 Wie mag de kabelbaanset ontlenen?
1.1
De kabelbaanset wordt enkel ontleend aan leden van KSA die de volledige vormingscursus over
kabelbanen, georganiseerd door de WG Openluchtleven van KSA Nationaal vzw, gevolgd hebben. In
die zin wordt de ontlener verondersteld het gebruik en de behandeling van de kabelbaanset te
kennen.
1.2
De kitzak met de touwladder wordt enkel ontleend aan mensen die de cursus “Werken in de hoogte”
gevolgd hebben.
1.3
De kabelbaanset mag enkel gebruikt worden op een activiteit van of die gekoppeld is aan KSA.
1.4
Verantwoordelijk voor de set zijn de persoon die de set ontleent samen met de groep in wiens naam
de set ontleend wordt.
1.5
De ontlener verbindt er zich toe het ontleende materiaal in geen geval verder uit te lenen of te
verhuren aan derden.
2 Reservatie
2.1
De reservatie dient te gebeuren via het nationaal secretariaat, het liefst ten minste één maand voor de
activiteit. De reservaties worden chronologisch verwerkt.
2.2
De reservatie gebeurt max. 9 maanden vooraf.
2.3
Elke reservering is een voorlopige reservering onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.
Indien ingevolge overmacht de materialen geheel of gedeeltelijk niet ter beschikking kunnen gesteld
worden, heeft de ontlener geen recht op schadevergoeding.
2.4
Wie de kabelbaanset reserveert maar niet tijdig annuleert (min. 1 maand op voorhand), dient toch het
ontleenbedrag te betalen.
3 Ontlening
3.1
De kabelbaanset wordt maximaal ontleend voor een periode van 3 dagen.
3.2
De kabelbaanset dient afgehaald en teruggebracht te worden naar het nationaal secretariaat te
Brussel.
3.3
Eventuele tekortkomingen, schade, diefstal of verlies van het materiaal of herstellingsfacturen,
aangevuld met administratiekosten, komen volledig ten laste van de ontlener en zijn groep, zelfs
indien zij zelf niet verantwoordelijk zijn voor de eventuele tekortkomingen, schade, diefstal of verlies.
3.4
Het staat de ontlener vrij een verzekering af te sluiten voor de kabelbaanset.
4 Tarief
4.1
De kabelbaanset wordt ter beschikking gesteld tegen een laag ontleenbedrag. Daarnaast wordt een
hoog waarborgbedrag gevraagd. Wie te goeder trouw is en zorg draagt voor de spullen kan de set
goedkoop gebruiken; draag je er echter geen zorg voor, dan moet je dik betalen.
4.2
De kabelbaanset wordt ter beschikking gesteld tegen de som van 30 euro voor één periode. Dit
eenheidstarief geldt zonder onderscheid voor alle groepen in KSA.
4.3
Het waarborgbedrag bedraagt 250 euro en dient cash overhandig te worden bij ophaling. Nadat de
kabelbaanset teruggebracht is, wordt hij gecontroleerd. Het waarborgbedrag wordt teruggestort na
aftrek van de eventuele kosten. Als de onkosten het waarborgbedrag overstijgen, wordt het
resterende bedrag gefactureerd aan de groep van de ontlener. Het ontleenbedrag wordt apart
gefactureerd.
4.4
Zijn er onderdelen stuk of kwijt, dan wordt het volledige bedrag van de actuele nieuwwaarde van deze
onderdelen gefactureerd, aangevuld met 25% van de nieuwwaarde en met een minimum van 10 euro
als “administratiekost”.
4.5
Als de kabelbaanset of onderdelen ervan slecht behandeld zijn (vuil, doornat, ...), dan worden de
kosten voor reiniging doorgerekend aan de ontlener, evenals een billijk bedrag als bijdrage in de
hogere slijtage.
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5 Opstelling
5.1
De kabelbaanset dient opgesteld te worden volgens de regels van de kunst. Als richtlijnen gelden o.a.
de brochure Richtlijnen voor kabelbanen in het jeugdwerk en de cursustekst van de vorming rond
kabelbanen.
5.2
De onderdelen van de kabelbaanset mogen enkel gebruikt worden voor de doelstellingen waartoe ze
aangekocht zijn.
5.3
De ontlener verbindt er zich toe de materialen aan te wenden in overeenstemming met de geldende
wetten.
5.4
Alle schade, alle mogelijke schade, elk ongeval evenals elk onoordeelkundig gebruik dient onmiddellijk
gemeld te worden, ook als er aan de set geen schade zichtbaar is.
5.5
Geen van de onderdelen mag hersteld worden zonder goedkeuring van KSA Nationaal.
5.6
Alle materiaal dient na gebruik op de juiste manier weggeborgen te worden.
5.7
Deze kabelbaanset mag enkel gebruikt worden voor +12-jarigen.
5.8
KSA Nationaal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of eventuele andere schadelijke
gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het ontleende materiaal of uit eventuele
gebreken ervan, in het bijzonder wanneer het materiaal onoordeelkundig gebruikt wordt.
6 Uitsluiting
6.1
Het foutief of onrechtmatig gebruik van het materiaal, het herhaaldelijk beschadigen of het nietterugbrengen van materiaal of het niet-betalen van het ontleenbedrag en aangerekende kosten
brengt opschorting van bestaande ontleningen met zich mee en heeft eveneens tot gevolg dat geen
nieuwe aanvragen meer worden aanvaard.
7 Slotbepalingen
7.1
De ontlener verleent een vertegenwoordiger van de KSA Nationaal gratis toegang tot de activiteit
waarbij de materialen gebruikt worden, om de toepassing van dit reglement ter plaatse te kunnen
verifiëren.
7.2
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017.
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