
Van harte welkom bij Sportfondsen Roosendaal. 

De Zwem - en recreatie accommodatie waar jong en oud zich kan vermaken. De doelstelling van 

directie en personeel is, dat alle gasten op een veilige en juiste manier gebruik maken van 

accommodatie en de beschikbare faciliteiten. Daarom gelden er een aantal huisregels waar iedere 

bezoeker zich aan dient te houden.  

Met het kopen van een entreekaartje ga je akkoord met de geldende huisregels en het bezoek 

geschiedt op eigen risico. 

  
Waardevolle tips 

· Laat geld, sieraden en andere waardevolle artikelen thuis. Is dit niet mogelijk, maak dan gebruik 
van de opbergmogelijkheid in de kluisjes; 

· Beschouw deze accommodatie als een verlengstuk van je huiskamer; 
· Onze medewerkers staan te allen tijde open voor vragen of suggesties, houdt in verband met de 

veiligheid echter rekening met hun toezichthoudende taken; 
· Wees je bewust van de risico's: wees voorzichtig, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen 

bestaan ook binnen een zwembad bepaalde gevaaraspecten; 
· Zwem binnen je mogelijkheden: zwem naar je vaardigheidsniveau en nooit na gebruik van 

medicijnen, alcohol en/of drugs; 
· Kijk goed rond als je nieuw bent: Elk zwembad is anders, controleer daarom altijd de 

verschillende waterdiepten en check gevaaraspecten zoals duikvoorzieningen, 
waterglijbanen, plotselinge overgangen naar dieper water etc.; 

· Let op jezelf en andere zwemmers: het is veiliger om gezamenlijk te zwemmen. Wees je 
bewust van anderen, vooral kleine kinderen en ongeoefende zwemmers; 

· Leer hoe je kunt helpen: Als je iemand in problemen ziet ga dan onmiddellijk hulp inroepen, en 
biedt ook hulp. 

  
Huisregels 

· Het zwembad is voor iedereen toegankelijk, echter kinderen zonder zwem diploma A mogen 
alleen binnen onder begeleiding van minimaal één betalende volwassene. ( >18 jaar). Het 
is verplicht voor kinderen zonder zwemdiploma om een zwemvest of zwemvleugels te 
dragen. Ook onder toezicht is het niet toegestaan voor kinderen om zonder diploma en 
zwemvleugels in de baden te gaan. Dit is voor de veiligheid van je kind.  

· Zwemvleugeltjes zijn te koop bij receptie, een zwemvest wordt door het zwembad ter 
beschikking gesteld (op=op!) 

· Het is verplicht dat kinderen die niet kunnen zwemmen altijd binnen handbereik moeten blijven 
van ouder(s) en/of begeleider. 

· Het zwembadterrein is alleen toegankelijk gedurende de openingstijden van het zwembad.  
· Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding. Zwemmen in bijvoorbeeld ondergoed is 

verboden. Ook ondergoed onder zwemkleding is niet toegestaan.  
· Het dragen van een string is niet toegestaan.  
· Het is niet toegestaan om naakt en topless te zwemmen en te zonnen. 
· Uit hygiënisch oogpunt is het verplicht dat kinderen die nog niet zindelijk zijn een zwemluier 

dragen. 
· Op de zwembadperrons binnen mag je niet met schoenen lopen. Je kunt tegen betaling            

overschoentjes verkrijgen. 
· Alle afval dient in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te worden gedeponeerd. 
· De directie en het personeel van Sportfondsen Roosendaal aanvaarden geen aansprakelijkheid 

voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging aan eigendommen van bezoekers, noch in 



het water, noch in de garderobe en/of elders in de accommodatie parkeerterrein of  
fietsenstalling. Dit geldt ook voor het buitenterrein  

· Glaswerk/serviesgoed is in de gehele accommodatie(zowel binnen als buiten) niet toegestaan. 
· Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in het zwembad worden niet getolereerd. 
· De glijbanen zijn alleen toegankelijk als de waterstroom in werking is. Stroomt er geen water 

over de glijbaan dan is hij buiten werking. De instructies op het bord bij de glijbaan dienen 
strikt opgevolgd te worden.  

· Het gebruik van spelmateriaal dat ter beschikking gesteld wordt door ons personeel is geheel 
vrijblijvend en voor eigen risico. 

· Alle bij het zwembad behorende materialen mogen slechts worden gebruikt met toestemming 
van het personeel van het zwembad.  

· Gasten mogen zich niet onnodig ophouden in de douches en toiletten van het toiletgebouw. 
· Uitgezonderd in het recreatiebad en buitenaccommodatie is het nuttigen van voedsel op de 

zwemzalen niet toegestaan. 
· Iedere bezoeker is verplicht op verzoek van het personeel van het zwembad zijn legitimatie te 

tonen.  
· De gebruiker mag de veiligheid van zichzelf en die van een mede gebruiker niet in gevaar 

brengen.  
· Bij onregelmatigheden of wangedrag van bezoekers en/of huurders is het personeel van het 

zwembad gerechtigd de betreffende bezoekers en/of huurders uit het bad te verwijderen 
en hen de toegang tot de accommodatie te ontzeggen. 

· Het is ten strengste verboden enige technische installatie te bedienen en zich te bevinden in 
ruimten die niet voor bezoekers bestemd zijn. 

· Het is de gebruiker of huurder niet toegestaan enig consumptie - of ander artikel in of op het 
terrein van het zwembad te verkopen of te doen verkopen. 

· Sportfondsen Roosendaal beschikt over een camera bewakingssysteem. Indien er redenen voor 
zijn, kunnen de opname beelden gebruikt worden als bewijsmateriaal. 

· Auto’s, brommers en fietsen dienen gestald te worden op de daarvoor bestemde plaatsen. 
· Laat waardevolle spullen niet achter in de auto. 
· Bij verlies van de sleutel van het kluisje vindt de opening van het kluisje plaats, nadat gebruiker 

opgaaf van gegevens en eigendommen heeft gedaan. 
· Het is niet toegestaan om dieren mee te brengen, reclame te maken, muziek ten gehore te 

brengen, goederen te koop aan te bieden of verlotingen te organiseren.  
· De aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd.   
· In alle gevallen, waarin deze regels niet voorzien, beslist de directie van Sportfondsen 

Roosendaal. 
· De directie van Sportfondsen Roosendaal houdt zich het recht voor om te allen tijden een 

ontruimingsoefening te (doen) houden.  
· De directie van Sportfondsen Roosendaal houdt zich het recht voor om te allen tijden de 

buitenbaden te sluiten of gesloten te houden i.v.m. weersverwachting en geringe 
bezoekers.  

· Er dient gedoucht te worden met zwemkleding aan.  
 

Uitgangspunten 
· Wij accepteren en respecteren elkaar. 
· Wij onderschrijven het uitgangspunt dat mannen en vrouwen, jongens en meisjes gelijkwaardig zijn. 
· Wij geven de ruimte aan persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen, mits deze niet in 

conflict komen met de algemene gedragsregels. 
· Wij scheppen een klimaat waar kinderen en volwassenen zich veilig voelen. 
· Wij bevorderen een klimaat waarin voor kinderen en volwassenen voorwaarden aanwezig zijn om 

een positief zelfbeeld te vormen. 
· Er wordt aandacht besteed aan zelfredzaamheid en weerbaar gedrag. 



· Tijdens onze werkzaamheden en/of aanwezigheid zorgen we goed voor onze eigen materialen, die 
van anderen en van het bedrijf, en zorgen we er samen voor dat het bedrijf er netjes 

          en verzorgd uit ziet. 
· Van iedereen binnen zwembad De Stok wordt verwacht dat zij zich aan de vastgestelde 

gedragsregels houden. 
 
Algemeen 
Wij streven naar gelijkwaardigheid binnen ons bedrijf, wat inhoudt dat de volgende gedragingen niet 
worden getolereerd: 
· Grappen met een seksueel getinte en/of vernederende strekking naar anderen, zowel verbaal als 
non-verbaal. 
· Seksueel getinte toespelingen of insinuaties, direct of indirect. Wij bedoelen hier ook opmerkingen 
over of vragen naar uiterlijk en/of gedrag van een ander. 
· Handtastelijkheden die als vernederend ervaren kunnen worden door een ander. 
· Grof taalgebruik of schuttingtaal in welke situatie dan ook. Wij onthouden ons van beeldend en 
schriftelijk materiaal waarin de ander wordt voorgesteld als minderwaardig of als lustobject. 
  
Medicijnen, alcohol, drugs en roken 
Bij respectvol omgaan met elkaar, passen geen drugs en/of alcohol.   
Er geldt een rookverbod voor alle ruimtes in het gebouw.  
Medicijnen, zeker ook pijnstillers, worden vanwege onbekendheid met de gevolgen, niet aan gasten 
verstrekt. 
  
Lichamelijk geweld 
Lichamelijk geweld tussen personen wordt in geen enkele situatie getolereerd. Lichamelijk geweld 
wordt dan ook door zowel medewerkers als gasten vermeden. 
  
Racisme en discriminatie 
Wij leven in een multiculturele samenleving.  
Dit houdt in dat de verschillende groepen uit onze samenleving hun eigen cultuur hebben. Al onze 
gasten zijn in meer of mindere mate multicultureel.  
 
 Dit komt in het volgende tot uiting:  
· De medewerkers en gasten, zowel ouders als kinderen behandelen elkaar gelijkwaardig en met 
respect. 
· Wij discrimineren niet en gebruiken geen discriminerende en/ of racistische taal zowel mondeling 
als schriftelijk. 
· Wij houden ons aan de gedragscode als hierboven omschreven en relevant aan dit onderwerp. 
  
 Bespreken van onacceptabel gedrag 
Gasten die gedrag vertonen dat als onacceptabel wordt ervaren, worden hierop zo mogelijk 
individueel aangesproken. Met onacceptabel gedrag wordt bedoeld: agressie, gewelddadige en/of 
discriminerende uitlatingen zowel mondeling als schriftelijk.  


