Huisregels Zwembad Waalslag
Zwembad Waalslag heet u van harte welkom in de accommodatie. In deze accommodatie
gelden huisregels. De huisregels zijn er om het zwembad Waalslag veilig, gezellig en schoon
te houden, daarom mag je alleen in het zwembad en bijbehorende accommodaties zijn als je
beloofd te aan de regels te houden. Kortom met uw bezoek verklaart u zich akkoord met
onderstaande regels.

Toegang
•
•

•
•

•
•

•

Als je zwembad Waalslag wilt betreden, dan heb je een geldig toegangsbewijs nodig.
In Nederland moet iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Deze
identificatieplicht geld ook in zwembad Waalslag. Bezoekers vanaf 14 jaar dienen zich dus bij
binnenkomst op verzoek van de medewerkers te kunnen legitimeren. U kunt zich legitimeren met een
paspoort, identiteitsbewijs of een rijbewijs.
Indien je je niet kunt legitimeren heeft zwembad Waalslag het recht te besluiten om je de toegang tot
het zwembad te weigeren.
Bezoekers tot en met 13 jaar kopen, onder begeleiding van een ouder, voogd of begeleider van 18+
een geldig toegangsbewijs. De begeleider dient zicht te kunnen legitimeren. Kan u zich niet
legitimeren, dan behoud het zwembad het recht te besluiten om de toegang tot het zwembad te
weigeren.
Registratie formulieren worden aan het einde van de dag vernietigd.
De ouder, voogd of begeleider van 18+ moet zich laten registreren met zijn of haar naam en geldig
telefoonnummer. Ook als u bij de kinderen in de buurt blijft. Bij deze registratie worden de namen van
de kinderen genoteerd, die u begeleidt. Zijn er ongeregeldheden of noodgevallen en bent u niet bij de
kinderen aanwezig, dan zal het zwembad u op dit nummer benaderen. Wilt u niet meewerken aan
deze registratie, dan behoud het zwembad het recht te besluiten om de toegang tot het zwembad te
weigeren.
Het opgeven van valse naam of telefoonnummer, zal door het zwembad registreert worden en gemeld
worden bij de politie. Het opgeven van een valse naam is strafbaar gesteld in artikel 435 Sr. (kosten
maximaal 400 euro)

Algemene regels
•

•
•

Bezoekers aan onze accommodatie worden geacht zich te houden aan de huisregels van zwembad
Waalslag en bijbehorende accommodaties. Zwembad Waalslag is bevoegd de huisregels op enig
moment te wijzigen of aan te vullen. Daarbij gelden te allen tijde de algemene voorwaarden van
zwembad Waalslag. Deze kunt u ook vinden op onze website.
Aanwijzingen van onze medewerkers, instructies op borden en/of posters dienen altijd opgevolgd te
worden.
Er dient te allen tijde rekening gehouden te worden met andere gasten en medewerkers.
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•

Verbaal en/of lichamelijk geweld of ander ongewenst, hinderlijk of aanstootgevend gedrag door
personen/groepen, richting medewerkers of bezoekers, wordt niet getolereerd. Bij diefstal,
handtastelijkheden, agressief en/of onzedelijk gedrag of fraude, wordt altijd de politie gewaarschuwd.

•

Het zwembad (de directie) is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw
eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om het zwembad met bijbehorende accommodaties. Zij
kan als zodanig niet aansprakelijk gesteld worden.
Het maken van foto’s en/of video-opnamen is verboden. Het zwembad kan voor bepaalde
aangelegenheden een collectieve ontheffing op dit verbod geven
Roken binnen en buiten (rookvrije zone) de accommodatie is niet toegestaan.
Het meenemen of gebruiken van soft- en/of harddrug in en rondom de accommodatie is niet
toegestaan.
Het meenemen en nuttigen van alcohol is niet toegestaan in het zwembad. (Kleedkamers, zwemzaal)
Het nuttigen van eten en drinken is in de zwemzalen alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen
plaatsen. (Tribune)
Gevonden voorwerpen dienen bij de receptie te worden afgegeven of bij de dienstdoende
zwembadmedewerkers in geval van afwezigheid van de receptiemedewerker
U mag geen kleding in de wisselcabines laten hangen. De kleding hangt u op aan de kledinghaken in de
kleedkamers of doet u in de aanwezige lockers
Voor uw en onze veiligheid en eigendommen maken wij gebruik van een camera’s of wel een
videoregistratiesysteem. Bij het betreden van onze accommodatie gaat u ermee akkoord dat wij u
registreren via ons videoregistratiesysteem.
Wanneer aanwezig dienen ouders/begeleiders tijdens zwemlessen te wachten in de daarvoor
bestemde wachtruimte(n)
Huisdieren (m.u.v. geleidehonden) worden niet toegelaten in de accommodatie.
Passende en gepaste badkleding is vereist. Niet toegestaan zijn o.a. strings, topless bikini’s, bermuda’s
tot over de knie en gewaden die een risico bij het zwemmen.
Seksuele handelingen in het zwembad of garderobe zijn niet toegestaan

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Veilig zwemmen
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kinderen zonder geldig zwemdiploma A dienen vergezeld te worden door een
volwassenen (18+) met voldoende zwemvaardigheid.
Kinderen zonder geldig diploma A zijn verplicht te allen tijde gebruik te maken van
zwemvleugels. En dienen altijd onder begeleiding van een volwassen (in het water) te
zwemmen.
Kinderen zonder geldig diploma A zijn toegestaan in het wedstrijd bad in de oefenbaan.
Het is niet toegestaan zich zonder voldoende zwemvaardigheid in het diepe gedeelte van
het bassin te begeven, dit ter beoordeling van het bad personeel. Het is mogelijk om de
bezoekers een zwemtest te laten doen. Bij onvoldoende zwemvaardigheid mag de
volwassen bezoeker alleen in het doelgroepen- en peuterbad. Bij ernstige twijfel moet de
gast het zwembad verlaten.
Kinderen zonder geldig zwemdiploma mogen niet van de duikplank
Het is niet toegestaan breekbare en/of gevaarlijke voorwerpen, zoals glas- en aardewerk, mee te
nemen naar het zwembad of bijbehorende accommodaties.
Het niet is toegestaan om opstoppingen te veroorzaken in de glijbaan. Onnodig verblijven in het
glijbaan bak of direct voor de uitgang van de glijbaan is verboden.
Rennen in het zwembad en bijbehorende accommodaties is niet toegestaan
Het duiken in de ondiepe bassins (<1,50 meter) is verboden.
Geen matten/vlotten/banden voorbij de breedtelijn aan de korte kant van het wedstrijd bad waar
geen startblokken zijn.
De nooduitgangen dienen altijd vrij te worden gehouden.
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Ontzegging van de toegang
Bij overtreding van onze huisregels of ongeoorloofd dan wel hinderlijk gedrag volgt ontzegging van de toegang
tot onze accommodaties in de volgende situaties:
Nr.

Aard overtreding

Ontzegging

Inschakelen politie

1

Herhaaldelijk niet opvolgen van
aanwijzingen personeel (huisregels)

14 dagen

Ter beoordeling

2

Belediging personeel (schelden, grove
taal)

14 dagen – 3 maanden

Ter beoordeling

3

Dronkenschap

14 dagen – 3 maanden

Ter beoordeling

4

Bedreiging personeel (verbaal/nonverbaal)

Max. 1 jaar

Ja

5

Discriminatie personeel (opmerkingen
en gedrag)

Max. 1 jaar

Ja

6

Discriminatie gasten (opmerkingen en
gedrag)

Max. 1 jaar

Ja

7

Diefstal

Max. 1 jaar

Ja

8

Agressie naar personeel
(Lijfelijk geweld, vechtpartij)

Max. 2 jaar

Ja

9

Agressie naar gasten
(Lijfelijk geweld, vechtpartij)

Max. 2 jaar

Ja

10

Aanranding/ verkrachting /seksuele
intimidatie/ pedofilie

Max. 5 jaar

Ja

De maatregelen zijn kaders. Per gebeurtenis, afhankelijk van het feit en/of de gevolgen, kan binnen het kader
de duur van de ontzegging door zwembad Waalslag anders bepaald worden. Indien sprake is van recidive
(herhaling van een strafbaar feit/overtreding), kunnen de hierboven genoemde termijnen worden verdubbeld.
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