
VEILIGHEIDSDOCUMENT STICHTING CARILLON WOERDEN.  

1. Dit document bevat de veiligheidsbepalingen die gelden bij elke rondleiding die onder 
verantwoordelijkheid van de stichting plaats vindt. 

2. Deze bepalingen kunnen aangehaald worden onder de titel “Veiligheidsdocument Stichting 
Carillon Woerden”. 

3. Deze bepalingen worden door de stichting aan iedere opdrachtgever verstrekt. 

4. Bij aanvang van elke rondleiding zal de  gids de essentie van deze voorschriften kenbaar 
maken (aanwijzingen opvolgen, nergens opklimmen, regels naleven). 

5. Iedere deelnemer aan een door de stichting georganiseerde rondleiding dient de aanwijzingen
van de gids zonder enige restrictie op te volgen. 

6. Bij in gebreke blijven hiervan is de gids gerechtigd de rondleiding terstond  te beëindigen, 
zonder verdere opgave van redenen. 

7. Het is niet toegestaan om het carillon buiten aanwezigheid van een beiaardier te bespelen. 
Om schade aan het carillon te voorkomen, is het niet toegestaan om de klokken en de 
elektrische en mechanische aansturing ervan handmatig te bedienen. 

8. Passage van het spelende carillon op de klokkenzolder kan tot gehoorbeschadiging leiden. 
Bescherming van het gehoor met de hand of met hulpmiddelen wordt in dat geval dringend 
aanbevolen. 

9. Het is verboden gedurende de rondleiding op enige balustrade of andere bijzondere verhoging
bedoeld voor de veiligheid van personen  te klimmen. 

10. De deelnemer zal  zichzelf, de gids, of anderen  niet  in gevaar brengen. 

11. De deelnemer dient zich gedurende de rondleiding te gedragen conform  de geldende wet- en
regelgeving. 

12. Bij beklimming van de Petrustoren dient de deelnemer te beseffen dat dit een lichamelijke 
inspanning vraagt en dus een redelijke gezondheid en conditie. 

13. De rondleiding in de Petrustoren en de beklimming daarvan geschiedt geheel op eigen risico. 

14. Het beklimmen van de Petrustoren geschiedt op aanwijzing van de dienstdoende gidsen. In 
de Petrustoren bij voorbeeld “naar boven” op het hele of het halve uur en “naar beneden” om 
kwart voor of kwart na het uur of op een andere door de gidsen tevoren afgesproken manier. 
In verband met de smalle trappen is “eenrichtingsverkeer” noodzakelijk. Indien de gids andere
tijdstippen aangeeft, heeft te allen tijde opgaand personenverkeer voorrang op neergaand 
personenverkeer. 

15. Het meenemen van huisdieren  tijdens de rondleiding is niet toegestaan. Uitgezonderd zijn 
honden waarvan de eigenaar door middel van het hondenpaspoort aan kan tonen dat de hond
opgeleid is als hulphond.

16. In alle gevallen waarin dit document niet voorziet, is de aanwijzing van  de  gids bepalend. 

Woerden, maart 2015.


