BEZOEKERSREGLEMENT ZWEM- EN RECREATIEBAD COLDENHOVE

1. Doel van het reglement
Het reglement is opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in deze sportaccommodatie te
waarborgen met als doel iedereen een prettig verblijf te verzekeren. Het reglement geldt voor alle
bezoekers. Door het kopen van een abonnement of entreekaartje aanvaardt men de verplichting
alle aanwijzingen en voorschriften die door het personeel namens de directie gegeven worden, op
te volgen.

2. Toegang tot het zwembad
Het zwembad is voor iedereen toegankelijk, echter:


Kinderen jonger dan 7 jaar: uitsluitend onder begeleiding van volwassenen;



Kinderen in de leeftijd van 7 t/m 15 jaar die niet beschikken over voldoende
zwemvaardigheid (ter beoordeling van de toezichthouder): uitsluitend onder
begeleiding van volwassenen;
Personen met huidontstekingen, open wonden of besmettelijke ziekten worden niet
toegelaten;
Personen of groepen waarvan blijkt of wordt verwacht dat zij de orde of rust verstoren,
kunnen zonder opgaaf van redenen de toegang tot en het verblijf in deze
sportaccommodatie worden ontzegd;
Zowel bij binnenkomst op het zwembad als tijdens het bezoek daarvan dient
iedere bezoeker zich desgevraagd te legitimeren met een geldig
legitimatiebewijs. Het niet voldoen aan een dergelijk verzoek is reden om de
toegang tot het bad te weigeren of het verdere verblijf op het bad te beëindigen.
Bij te grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt;
De accommodatie (dus de zwembaden, de gebouwen én de terreinen) is niet
toegankelijk voor honden of andere (huis)dieren.
Abonnementen en overige entreebewijzen zijn uitsluitend geldig op de in de
dienstregeling vermelde recreatie- en zwemtijden;
De hierboven genoemde entreebewijzen zijn niet geldig in ruimten of op tijdstippen dat
deze aan derden verhuurd zijn;
Dienst- en personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers.












3. Openingstijden
Laagseizoendienstregeling (april, mei, juni en september). Hoogseizoenregeling (juli en
augustus). Deze dienstregelingen hebben betrekking op het recreatieve gebruik van de
zwembaden. Met de sluitingstijd wordt bedoeld het tijdstip waarop de bezoekers de
accommodatie verlaten moeten hebben. Dienstregelingen zijn aan de kassa
verkrijgbaar. Door middel van de omroepinstallatie wordt het tijdstip aangegeven waarop
bezoekers het bad dienen te verlaten. De directie behoudt zich het recht voor om in
bijzondere gevallen de openingstijden te wijzigen en het zwembad geheel of gedeeltelijk te
sluiten, zonder terugbetaling van entreegelden.

4. Aansprakelijkheid
Het bezoek van deze sportaccommodatie geschiedt geheel voor eigen risico. De directie en
het bestuur aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en
beschadiging aan eigendommen van bezoekers noch in het water, noch in de garderobe en/of
elders in/op de accommodatie, parkeerterrein of rijwielstalling. Men is verplicht in/op deze
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accommodatie gevonden voorwerpen aan de kassa af te geven. Bezoekers door wier toedoen
schade aan eigendommen van deze sportaccommodatie wordt toegebracht, worden wettelijk
aansprakelijk gesteld.

5. Verblijf in het zwembad
Iedere bezoeker dient zich zodanig te gedragen dat de orde, veiligheid, rust en hygiëne
worden gewaarborgd. Om dit te bewerkstelligen is een aantal gedragsregels opgesteld:
 Het aan- en uitkleden en opbergen van kleding moet geschieden overeenkomstig de
aanwijzingen, die men van onze medewerkers ontvangt;
 Jeugdige personen dienen desgewenst gebruik te maken van de gemeenschappelijke
kleedkamers. Ook de volwassenen kunnen verwezen worden naar de
gemeenschappelijke kleedkamers als de situatie daarom vraagt;
 Het gelijktijdig door meer dan één persoon gebruik maken van een kleedhokje of toilet is
verboden;
 De perrons rondom de bassins mogen alleen met blote voeten of met speciaal
daarvoor bestemd schoeisel worden betreden;
 Papier en ander afval dienen in de daarvoor bestemde bakken te worden
gedeponeerd;
 Men dient zich zodanig te gedragen dat overige bezoekers geen overlast ondervinden;
 Het gebruik van geluidsapparatuur is niet toegestaan met uitzondering van op de
speelweide, zonder daarbij overlast te veroorzaken aan andere bezoekers;
 Het gebruik van ballen en ander spelmateriaal kan alleen plaatsvinden in overleg met
het toezichthoudende personeel;
 Zonder toestemming mag door bezoekers geen zweminstructie worden gegeven;
 Toegang tot de bassins is uitsluitend toegestaan in badkleding;
 Eten en drinken is uitsluitend toegestaan op het terras of op het grasveld (niet in de
entree of kleedruimten).
 Het is verboden om tijdens het verblijf op de accommodatie wapens en
andere(potentieel) gevaarlijke voorwerpen bij zich te hebben.
 Het is verboden om tijdens het verblijf op de accommodatie verdovende middelen te
gebruiken of in bezit te hebben.
 Het is verboden om alcoholische dranken te gebruiken op de accommodatie, anders
dan die zijn aangekocht bij de kiosk van het zwembad.

6. Gebruik van de zwembassins
Om in diep water (vanaf 1.40 mtr.) te worden toegelaten moet blijk gegeven worden van
voldoende zwemvaardigheid. Er mag alleen in bassins gezwommen worden die op het
moment opengesteld zijn voor publiek. In het recreatiebassin is het niet toegestaan van de
bassinrand te duiken.

7. Gebruik van de glijbaan en de speelmaterialen
De bij de glijbaan geplaatste gebruiksborden geven aan hetgeen bij gebruik van de
glijbaan wel en niet is toegestaan. Het gebruik van spelmaterialen is geheel voor eigen
risico.

8. Naleving reglement
Onze medewerkers zien toe op de naleving van dit reglement. Men is verplicht hun
aanwijzingen direct op te volgen. Bij verenigingswemmen, wedstrijden en overige
evenementen is het bestuur van betreffende vereniging resp. de organisatoren van
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bedoelde evenementen verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement. Bij het niet
opvolgen van de aanwijzingen of het niet naleven van het reglement heeft de
directie de bevoegdheid om bezoekers (voor een bepaalde periode) te verwijderen
van de accommodatie.
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