
 

HUISREGELS 

• Douchen is verplicht voordat u het zwembad betreedt. 

• Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege te blijven. 

• Zwemmen is alleen toegestaan in geschikte zwemkleding, dit ter beoordeling van de 

badmeester in functie.  

• Het is niet toegestaan voor bezoekers om in kleding de zwemzaal te betreden.  

• Ongewenste of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd. 

• De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. Verbaal en/of lichamelijk 

geweld wordt niet getolereerd. Schade toegebracht aan de accommodatie, personeel en 

medegebruikers wordt op de veroorzakers verhaald. 

• Bezoekers die zich niet aan gedragsregels of aanwijzingen van het personeel houden, kunnen 

zonder verdere opgave van reden, namens het management, uit de accommodatie worden 

verwijderd. Zij kunnen geen aanspraak maken op restitutie van de betaalde entreekaart. 

• Het is niet toegestaan met straatschoeisel de zwemzaal te betreden 

• Rennen in de accommodatie (zwembad) is niet toegestaan. 

• Het is niet toegestaan op de randen van de stroomversnelling/whirlpool tijdens recreatief 

zwemmen te lopen. 

• Roken in Sportcentrum de Zandzee is verboden. Buiten op de ligweide is roken toegestaan in 

de daarvoor aangeduide rookzone. Dit rookbeleid geldt ook voor de elektrische sigaret. 

Instructies van het personeel over het gebruik van de rookzone dienen opgevolgd te worden. 

• Het wedstrijd bad, multifunctionele bad en het recreatie bad zijn alleen toegankelijk voor 

bezoekers met het A-diploma. 

• Bezoekers zonder diploma onder begeleiding van een volwassen (18+) persoon en met 

zwemhulpmiddel. Maximaal 2 bezoekers zonder diploma met meezwemmende begeleider. 

• Het is niet toegestaan zich zonder voldoende zwemvaardigheid in het diepe gedeelte van het 

bassin te begeven, dit ter beoordeling van de badmeester. 

• Glaswerk in de zwemzaal en op de ligweide is niet toegestaan. 

• Eigen consumpties zijn niet toegestaan in het horecagedeelte. 

• Bezet houden van stoelen d.m.v. handdoek in het horecagedeelte is niet toegestaan. 

• Alleen tijdens het recreatief zwemmen is er speelmateriaal aanwezig in het recreatiebad en in 

het Nijntjebad. 

• Er mag niet met perslucht gedoken worden. 

• Foto’s maken  en filmen is niet toegestaan ivm de privacywetgeving 

• Stoomcabines zijn alleen toegankelijk voor 18 jaar of ouder. 

• Het management behoud zich het recht voor personen de toegang tot de accommodatie te 

ontzeggen. 

 



 

DUIKREGELS 

• Recht naar voren springen. 

• Maximaal één persoon op de plank. 

• Niet voordringen. 

• Hoge duikplank gebruik alleen in bezit van diploma A 

• Gebruik op eigen risico 

GLIJBAANREGELS 

• Maximaal één persoon tegelijk. 

• Kleine kinderen onder begeleiding (ook in trappenhuis) 

• Wachten met glijden tot het groene licht gaat schijnen. 

• Na het einde dient u direct het uitdrijfbad te verlaten. 

• Niet voordringen. 

• Gebruik op eigen risico 

KLEEDACCOMMODATIE 

• Het is niet toegestaan voor bezoekers om in kleding de zwemzaal te betreden c.q. zich op te 

houden. 

• Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te 

houden. 

Gedragsregels/Maatschappelijke normen: 

Regels waaraan iedereen zich moet houden. (normen en waarden) Hoe je je zou moeten 

gedragen in een openbare ruimte. Onderdeel hiervan zijn de maatschappelijke normen. Dit 

zijn ongeschreven regels die de meeste mensen vanzelfsprekend vinden. 

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

opgave van reden, namens het management, voor onbepaalde tijd uit het zwembad worden 

verwijderd. De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw 

eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet 

aansprakelijk gesteld worden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


