
Toegangsvoorwaarden 

Management en medewerkers van Sportcentrum de Lunet heten u van harte 

welkom. 

  

Voor een prettig verblijf van u en uw medebezoekers in onze zwemaccommodatie 

is het vanuit het oogpunt van orde, veiligheid en hygiëne van belang dat u kennis 

neemt van de onderstaande toegangsvoorwaarden van het zwembad en 

aanliggende ruimten. 

  

1. Met uw bezoek verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden, opdat uw 

verblijf en dat van overige gasten hier veilig en aangenaam verloopt. 

2. Het bezoek aan de accommodatie geschiedt op eigen risico. De directie aanvaardt 

geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel opgelopen gedurende het verblijf in en om 

de accommodatie, dan wel schade of verlies van de door de bezoeker meegebrachte 

goederen. 

3. Bezoekers van de accommodatie dienen in het bezit te zijn van een geldig 

toegangsbewijs en zijn verplicht dit op verzoek te tonen. 

4. Wij vragen u vriendelijk geen kleding achter te laten in de kleine omkleedcabines, maar 

gebruik te maken van de kledingrekken en/of garderobekasten. 

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

zij (zwemvleugels dragen) en vergezeld zijn en blijven van een in zwemtenue geklede 

begeleider van 18 jaar of ouder. Deze begeleider dient in het bezit te zijn van een goede 

zwemvaardigheid. 

6. Het dragen van buitenschoeisel is, rondom de bassins, douches en bijbehorende 

"blote” voetengangen niet toegestaan. 

7. In de zwemzaal en garderobe is het niet toegestaan om hard te lopen of glas- of 

aardewerk mee te nemen. Er mogen geen drink- of etenswaren in of rond het water 

worden genuttigd. 

8. Het is in onze zwemaccommodatie verboden te duiken, met uitzondering van het (2 

meter) diepe gedeelte. 

9. Het dragen van zwemkleding is verplicht. Niet toegestaan zijn strings, bermuda’s tot 

over de knie en gewaden. 

10. Vóór het zwemmen dient u gebruik te maken van de douches. 

11. Bezoekers met een medische beperking (bijv. epilepsie) vragen wij vriendelijk dit 

kenbaar te maken bij het toezichthoudend- of lesgevend personeel. 

12. Er is een algeheel rookverbod in de accommodatie. 

13. Er is een algeheel verbod voor drugsgebruik in en om de accommodatie. 

14. Er is een algeheel verbod op het meenemen van slag- en steekwapens, alsmede van 

andere verdedigings- en/of aanvalsmiddelen. 

15. Er is een algeheel verbod op het meenemen van (huis)dieren binnen de 

accommodatie. 

16. Iedere bezoeker is verplicht altijd de aanwijzingen van het personeel van 

Sportcentrum de Lunet op te volgen. Elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld 

tegenover andere bezoekers of het personeel is verboden. 



17. Indien men zich niet conform de gestelde regels gedraagt, kan aan de bezoekers de 

toegang worden ontzegd. Er zal dan geen restitutie van entreegelden plaatsvinden. 

18. Bij grote drukte, calamiteiten en/of onderhoud behoudt de directie zich het recht 

voor om de openingstijden te wijzigen of de accommodatie geheel of gedeeltelijk te 

sluiten. 

19. Gevonden voorwerpen dienen bij de receptie of bij de sporthalbeheerder te worden 

afgegeven. 

20. Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van de accommodatie, worden 

aansprakelijk gesteld voor alle kosten voortvloeiende uit reparatie en/of vervanging. 

  

  

Toegangsvoorwaarden voor de sporthal en aanliggende ruimten. 

  

1. Met uw bezoek verklaart u zich akkoord met de onderstaande voorwaarden, opdat uw 

verblijf en dat van overige gasten hier veilig en aangenaam verloopt. 

2. Het bezoek aan de accommodatie geschiedt op eigen risico. De directie aanvaardt 

geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel opgelopen gedurende het verblijf in en om 

de accommodatie, dan wel schade of verlies van de door de bezoeker meegebrachte 

goederen. 

3. Vóór aanvang van de wedstrijden en/of trainingen vragen wij vriendelijk of de door 

verenigingen aangewezen zaalwachten en/of trainers zich willen melden bij de 

sporthalbeheerder of de receptie. 

4. Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of nabij de kleedruimten, toiletten 

en gangen te begeven. 

5. In de kleedruimten, toiletten en gangen is het niet toegestaan om met spelmateriaal te 

spelen. In- of warmspelen dient in de hal plaats te vinden. 

6. Buiten het speelveld is het niet toegestaan om hard te lopen of glas- of aardewerk mee 

te nemen. Er mogen geen drink- of etenswaren op of rond het speelveld worden 

genuttigd. 

7. Het dragen van straatschoeisel is niet toegestaan op de blauwe sportvloer. Uw 

sportschoeisel dient schoon te zijn en mag niet afgeven. 

8. Er is een algeheel rookverbod in de accommodatie. 

9. Er is een algeheel verbod voor drugsgebruik in en om de accommodatie. 

10. Er is een algeheel verbod op het meenemen van slag- en steekwapens, alsmede van 

andere verdedigings- en/of aanvalsmiddelen. 

11. Er is een algeheel verbod op het meenemen van (huis)dieren binnen de 

accommodatie. 

12. Iedere bezoeker is verplicht altijd de aanwijzingen van het personeel van 

Sportcentrum de Lunet op te volgen. Elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld 

tegenover andere bezoekers of het personeel is verboden. 

13. Indien men zich niet conform de gestelde regels gedraagt, kan aan de bezoekers de 

toegang worden ontzegd. Er zal dan geen restitutie van entreegelden plaatsvinden. 

14. Bij grote drukte, calamiteiten en/of onderhoud behoudt de directie zich het recht 

voor om de openingstijden te wijzigen of de accommodatie geheel of gedeeltelijk te 

sluiten. 



15. Gevonden voorwerpen dienen bij de receptie of bij de sporthalbeheerder te worden 

afgegeven. 

16. Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van de accommodatie, worden 

aansprakelijk gesteld voor alle kosten voortvloeiende uit reparatie en/of vervanging.  

Bijlage: Privacy media (foto- en video materiaal gemaakt in en om de accommodatie) 

Media (foto/video) door Sportfondsen Naarden BV 

De accommodatie maakt steeds meer gebruik van de website als communicatiemiddel 

en voor 

publicatie van foto’s. De website en onze sociale media-pagina’s zijn algemeen 

toegankelijke media, waar informatie vrij vanaf gehaald kan worden. 

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik  van  uw beeltenis op de website, 

en/of  sociale media en het gebruik van uw beeltenis op film voor opnames door externe 

instanties/partners, dan kunt u dit bij onze receptie kenbaar maken. 

  

Media (foto/video) door bezoekers 

De prestaties van kinderen worden door ouders vaak vastgelegd op foto of filmbeelden. 

Vervolgens worden deze soms op sociale media, zoals facebook, geplaatst. 

Zolang alleen uw eigen kind te zien is op deze opnames is dat natuurlijk geen probleem. 

Maar het komt voor dat op deze foto’s ook andere kinderen of volwassenen zijn 

vastgelegd, die dat liever niet hebben. Wij krijgen signalen dat mensen dit soms 

vervelend vinden. Niet iedereen wil zichzelf of zijn kind terugvinden op internet. 

Om die reden willen we een gedragsregel introduceren: foto’s en video’s maken mag. 

Het verspreiden hiervan op internet mag echter niet zonder uitdrukkelijke toestemming 

van de personen die te zien of te horen zijn op de betreffende opname. In het geval van 

minderjarigen niet zonder toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordiger. Wij 

gaan er vanuit dat een ieder zich aan deze gedragsregel conformeert.  
 


