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TARIEVEN YOSEMITE WALLBUGS 2021 

 
Belangrijk om te weten: 
Klimtrainingen staan ingepland op de volgende momenten: 

§ Wallbugs de Mini’s 
• Woensdag  van 16:00 – 17:30 uur 
• Zaterdag  van 12:00 – 13:30 uur 

 
§ Wallbugs training voor basisschool leerlingen 

• Dinsdag  van 16:00 – 18:00 uur 
• Vrijdag van 16:00 – 18:00 uur 
• Zaterdag  van 10:00 – 12:00 uur 

 
§ Wallbugs training voor leerlingen van het voortgezet onderwijs 

• Dinsdag  van 18:00 – 20:00 uur 
• Woensdag van 18:00 – 20:00 uur 
• Vrijdag van 18:00 – 20:00 uur 

 
§ Jeugdklimmers kunnen alleen deelnemen aan de trainingen als zij zich van te 

voren hebben opgegeven (telefonisch of per e-mail). 
 

§ Elke eerste Wallbugs training van de maand (dinsdag, woensdag, vrijdag of 
zaterdag) vind er een instroomles plaats en kunnen kinderen kennis maken met 
de klimtrainingen. 
 

§ Tijdens de wallbugs trainingen bieden wij voor alle klimmers die 14 jaar of ouder 
zijn ook het Klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope en Indoor Voorklimmen aan 
tegen aantrekkelijke tarieven. 

 
§ Heb je als Wallbugs klimmer je klimvaardigheidsbewijs gehaald? Dan mag je met 

je strippenkaart ook zelfstandig klimmen in het klimcentrum buiten de Wallbugs 
trainingen om. 
 

§ Tijdens de trainingen zit al het benodigde klimmateriaal(exclusief klimschoenen) 
bij de prijs inbegrepen.  
 

   
Prijswijzigingen voorbehouden 

Tijdsduur
Jeugdklimclub Yosemite Wallbugs 5 t/m 7 jaar training prijs 
Yosemite Wallbugs losse entree 1,5 uur € 9
Yosemite Wallbugs lnstroomles 1,5 uur € 9
Yosemite Wallbugs Strippenkaart (6 maanden geldig) 10 x 1,5 uur € 80

Tijdsduur
Jeugdklimclub Yosemite Wallbugs 7 t/m 21 jaar training prijs 
Yosemite Wallbugs losse entree 2 uur € 9
Yosemite Wallbugs lnstroomles 2 uur € 9
Yosemite Wallbugs Strippenkaart (6 maanden geldig) 10 x 2 uur € 80

Yosemite Jeugd Jaarabonnement € 390
Bijbetaling per training bij geldig jeugdjaarabonnement 2 uur € 2


