
TOEGANGSVOORWAARDEN ZWEMBAD  
 

Wij heten je van harte welkom in onze accommodatie. Met je bezoek verklaar je akkoord te gaan met 

onderstaande regels, opdat je verblijf en dat van onze gasten hier veilig en aangenaam verloopt. 
 
 

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

• Hardlopen op de perrons is niet toegestaan. 

• In de accommodatie mag niet worden gerookt. 

• Het is niet toegestaan zich zonder een voldoende zwemvaardigheid, en/of kinderen met kurken 

en/of zwembandjes om, in het diepe gedeelte van het bassin te begeven, zulks ter beoordeling 

van het dienstdoende personeel. 

• Het meebrengen van breekbare voorwerpen in de zwemzaal is niet toegestaan. 

• Het nuttigen van kauwgum is ten strengste verboden. 

• Gevonden voorwerpen dienen bij de receptie afgegeven te worden. 

• Bezoekers van het zwembad mogen pas 5 minuten voor aanvang van een activiteit worden 

toegelaten tot de kleedaccommodatie. 

• De gasten dienen de kleding op te hangen in de daarvoor bestemde garderobe, waardevolle 

spullen kunnen in de lockers worden achtergelaten. 

• Douchen voor gebruik van het zwembad is verplicht voor iedere zwemmer. 

• Het is verboden om met buitenschoenen op het “Natte” gedeelte van de garderobe te lopen. 

• Het maken van foto’s of filmbeelden in de zwemaccommodatie is verboden, m.u.v. evenementen, 

diplomazwemmen of bij kijklessen. Fotograferen is dan alleen toegestaan zolang uw eigen 

gezinsleden op de beelden zijn vastgelegd. 

• Het is niet toegestaan om uw foto’s of filmbeelden welke zijn gemaakt in de zwemaccommodatie 

zonder toestemming op internet te verspreiden. 

• De aanwijzigingen van het dienstdoende badpersoneel dienen onverwijld te worden opgevolgd. 

• I.v.m. de Corona crisis hanteren we vanaf 25 mei 2020 naast de reguliere toegangsvoorwaarden 

ook de richtlijnen van het RIVM,  het protocol Verantwoord Zwemmen en de richtlijn Veilig 

zwemmen in coronatijd. Deze richtlijnen kunnen wijzigen. 

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

reden, namens het management, uit het zwembad worden verwijderd. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_983/File/Protocol_Verantwoord_Zwemmen_Corona.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_983/File/Bijlage_2_Richtlijn_Veilig_Zwemmen_in_Coronatijd_versie_5_20200508.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_983/File/Bijlage_2_Richtlijn_Veilig_Zwemmen_in_Coronatijd_versie_5_20200508.pdf

