
 

 

Van harte welkom in ons zwembad.  
 

Het is de bedoeling dat al onze gasten op een optimale wijze gebruik kunnen 

maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij een aantal HUISREGELS 

opgesteld. Wij vragen je onze regels te lezen en na te leven. 

 

1. De aanwijzingen van de medewerkers dienen ten alle tijden opgevolgd te 

worden. 

2. Het verblijf in het zwembad mag niet leiden tot overmatige hinder of overlast 

voor andere bezoekers; verbaal en/of lichamelijk geweld is niet toegestaan. 

3. Bezoek aan de zwemaccommodatie geschiedt voor risico van de bezoeker.  

Sportfondsen Hof van Twente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 

ongevallen, ontvreemding en beschadiging aan eigendommen van 

bezoekers, noch in de bassins noch elders in de accommodatie. 

4. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in dit zwembad worden niet 

getolereerd. 

5. Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen 

toegang onder begeleiding van een persoon van 16 jaar of ouder in 

badkleding die beschikt over een goede zwemvaardigheid en dienen 

verplicht zwemvleugels/zwemkurkjes te gebruiken. 

6. Personen die onder invloed van alcohol of andere middelen gevaar of hinder 

voor anderen opleveren hebben geen toegang tot de accommodatie. 

7. Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding. 

8. De zwemzaal en het “blotevoetengedeelte” van de omkleedruimte mag niet 

met schoeisel betreden worden. 

9. Het is niet toegestaan je zonder geldige reden in of bij de kleedruimtes op te 

houden. 

10. Hardlopen op de perrons is niet toegestaan. 

11. Om in bassins met een waterdiepte van meer dan 1.40 meter te kunnen 

worden toegelaten dient de bezoeker over voldoende zwemvaardigheid te 

beschikken, dit ter beoordeling van de medewerkers. 

12. Bezoekers die direct of indirect schade aan de accommodatie toebrengen 

worden hiervoor aansprakelijk gesteld. 

13. Bij misbruik van het abonnement wordt deze ingenomen. 

14. Elke bezoeker wordt geacht de huisregels te kennen. 

 

 

Met het betreden van deze accommodatie geef je aan je te houden aan de hier 

geldende huisregels (exemplaar verkrijgbaar bij receptie). 

Bij het plegen van een strafbaar feit wordt ten allen tijde de politie ingeschakeld. 
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