
Huisregels 

HUISREGELS 

Zwembad De Viergang is een gezellig zwembad.  Met behulp van onderstaande regels 

willen we dat graag zo houden. 

• Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag ten opzichte van anderen dient achterwege te 

blijven. 

• Er mag in de accommodatie niet worden gerookt, en/of alcoholische dranken worden 

genuttigd. 

• Het management/personeel is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in 

en rond de accommodatie. 

• Bij het plegen van diefstal, dan wel agressief en/of onzedelijk gedrag wordt altijd de 

politie gewaarschuwd. 

• Kinderen zonder diploma hebben alleen toegang onder begeleiding van een 

meerderjarige (18+) die over een goede zwemvaardigheid beschikt en mee het water in 

gaat. Maximaal 2 kinderen per begeleider. 

• De begeleider (18+) dient het kind in het water te begeleiden en is verantwoordelijk 

voor het kind. 

• Zwemmen en douchen in badkleding is verplicht. Zwembroeken, die over de knie 

reiken, worden niet toegestaan. 

• Bezoekers mogen, indien zij dat noodzakelijk achten, medische gegevens doorgeven 

aan de toezichthouder. 

• Het meenemen van glas/porselein naar de zwemzaal is niet toegestaan. 

• Het is niet toegestaan om de zwemzaal te betreden met schoenen, die buiten gedragen 

zijn. Ook kinderwagens/buggy’s zijn op de zwemzaal niet toegestaan. 

• Tafels en stoelen mogen niet worden “gereserveerd”. 

• Er mag niet worden hard gelopen op de zwemzaal. 

• Houdt u aan de gebruiksregels van de glijbaan. 

• Van de rand van het bubbelbad en het bruggetje mag niet worden gesprongen of 

gedoken. 

• Er is in de hal en de garderobe camera bewaking en incidenteel toezicht. 

• Het is niet toegestaan om rond te hangen of te spelen in de garderobe. 

• In een kleine kleedcabine mogen zich geen 2 volwassenen bevinden. 

• Kleding mag niet in de kleine kleedcabines blijven hangen. 

Bezoekers zijn ten allen tijde verplicht de instructies van het personeel op te volgen.  

Bezoekers, die zich niet aan bovenstaande gedragsregels houden, kunnen zonder 

verdere opgave van redenen, namens het management, uit de accommodatie worden 

verwijderd voor een nader te bepalen tijdsduur (afhankelijk van de overtreding). 
 


