
 

 

Zwemmen, aquasporten en doelgroep activiteiten 
 Personen dienen in en uit het water altijd minimaal 1,5 meter afstand te houden tot 

personen vanaf 13 jaar (voor personen uit hetzelfde huishouden en voor kinderen t/m 
17 jaar onderling geldt geen afstandsbeperking); 

 Tijdens alle zwemactiviteiten (m.u.v. reguliere zwemlessen) geeft de instructeur 
instructie op minimaal 1,5 meter afstand van de deelnemers; 

 Recreatief zwemmen kan uitsluitend op beschikbaar gestelde tijden in het 
reserveringssysteem, reserveren is verplicht voor iedere bezoeker. 

 Tijdens het recreatief zwemmen (vrijzwemmen en gezinszwemmen) zijn maximaal 30 
bezoekers per tijdvak toegestaan. Personen kunnen voor deze tijdvakken reserveren 
via ons reserveringssysteem. Je kunt in de webshop losse tickets aanschaffen of je 
meerbadenkaart/abonnement afwaarderen bij de kassa.  

 Banen zwemmen kan uitsluitend in het wedstrijdbad; 
 Tijdens het banen zwemmen zijn maximaal 25 bezoekers tegelijk toegestaan.  
 Tijdens groepslessen is er sprake van een maximum aantal bezoekers per les. De 

maximale aantallen per les zijn:  
 Aquarobics wedstrijdbad (maximaal 30 personen) 
 Aquarobics recreatiebad (maximaal 20 personen) 
 Aquajoggen (maximaal 30 personen) 
 Aquawheels (maximaal 15 personen) 
 Aquafit (maximaal 15 personen) 
 Floatfit (maximaal 10 personen) 
 Bootcamp (maximaal 15 personen) 
 Baby-, peuter- en keuterzwemmen (maximaal 10 volwassenen en 10 kinderen) 
 Seniorenfit (maximaal 20 personen) 
 Zwangerschapszwemmen (maximaal 15 personen) 

 Wanneer er meerdere activiteiten tegelijk worden aangeboden, worden de ruimtes 
gescheiden door middel van screens; 

 Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij alle bezoekers om voor het recreatief 
zwemmen (vrijzwemmen en gezinszwemmen) vooraf online te reserveren via 
reserveringssysteem. Reserveren voor het recreatief zwemmen kan maximaal 4 
weken voor aanvang van het recreatief zwemmen voor maximaal 8 personen; 

 Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij alle bezoekers om voor groepslessen 
vooraf online te reserveren via reserveringssysteem. Reserveren voor groepslessen 
kan maximaal 14 dagen voor aanvang van de les voor maximaal 2 personen; 

 Reserveringen in ons systeem zijn leidend, wanneer de reservering niet in ons 
systeem staat kunnen we u helaas geen toegang tot het zwembad verlenen. U 
ontvangt na iedere geslaagde reservering een reserveringsbevestiging; 

 Wanneer u geen gebruik kan/wilt maken van een eerder geplaatste reservering 
verzoek wij u vriendelijk de reservering te annuleren door middel van het klikken op 
de tekst “annuleer de afspraak” in de reeds ontvangen reserveringsbevestiging; 

 E-tickets dienen voor aanvang van de activiteit te worden gescand bij de scanner van 
de kassa. Personen die hebben gereserveerd als meerbadenkaarthouder zijn verplicht 
hun meerbadenkaart af te waarderen bij de receptie; 

 Bepaalde gedeeltes van het zwembad zijn tijdelijk gesloten of niet toegankelijk; 
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 De directie van Sportfondsen Voorschoten behoudt zich het recht voor om bij drukte 
bezoekers te weigeren. 

  

Zwemles 
 Per leerling mag maximaal 1 ouder/verzorger mee komen naar zwemles. Broertjes 

en/of zusjes blijven thuis; 
 Ouders/verzorgers en zwemleskind volgen de route ‘brengen’ bij het wegbrengen van 

een kind naar zwemles; 
 Ouders/verzorgers mogen kun kind(eren) maximaal 5 minuten voor aanvang van de 

zwemles begeleiden tot in de zwemzaal; 
 Ouders/verzorgers worden geacht de zwemzaal zo snel als mogelijk te verlaten via de 

aangegeven route; 
 Zwemlesleerlingen wachten zelfstandig op de het bankje voor hun niveaugroep op 

het begin van de les; 
 Ouders/verzorgers dienen alle persoonlijke eigendommen van hun kind(eren) met 

zich mee te nemen en dienen de accommodatie direct te verlaten; 
 Ouders/verzorgers en zwemleskind volgen de route ‘halen’ bij het ophalen van een 

kind van zwemles; 
 Ouders/verzorgers mogen hun kind(eren) op het tijdstip dat de zwemles is afgelopen 

via de zijingang ophalen bij de kleedruimtes; 
 Het is niet mogelijk om de zwemles te volgen vanaf de tribune; 
 De zwemonderwijzer zorgt voor de administratieve verwerking van doorstroming en 

het uitreiken van polsbandjes (je hoeft je hiervoor niet te melden bij de receptie); 
 Wanneer kinderen alleen verkoudheidsklachten hebben (zoals loopneus, 

neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen zij naar zwemles komen; 
 Als een zwemlesleerling wegens ziekte (anders dan alleen verkoudheidsklachten) 

incidenteel een zwemles moet missen, dient hij/zij voorafgaand aan de zwemles te 
worden afgemeld via hetwedde@sportfondsen.nl o.v.v. naam, niveaugroep en reden 
van afwezigheid 

 Tijdens zwemexamens (diplomazwemmen) zijn geen toeschouwers toegestaan. 
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