Huisregels
TOELICHTING
Deze huisregels zijn opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in de accommodatie te waarborgen met als
doel een ieder een prettig verblijf te verzekeren. Deze huisregels gelden voor alle bezoekers.
Toegang tot de accommodatie
•
De accommodatie is voor iedereen toegankelijk, kinderen beneden de acht jaar uitsluitend onder begeleiding
van een voor hen verantwoordelijk persoon, met een minimum leeftijd van 21 jaar; wanneer kinderen onder
de 8 jaar een trap op klimmen dient de direct verantwoordelijke voor het kind achter hem te lopen
•
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 reden de toegang tot het verblijf in deze accommodatie worden ontzegd;
•
De auto’s dienen geparkeerd te worden in de daartoe aangewezen parkeervakken.
Verblijf in de accommodatie
Iedere bezoeker dient zich zodanig te gedragen dat de orde, veiligheid, rust en hygiëne wordt gewaarborgd. Hiertoe
zijn de volgende gedragsregels opgesteld:
•
Het meebrengen van glaswerk of porselein in de zwemzaal is niet toegestaan;
•
Als de situatie daartoe aanleiding geeft kunnen bezoekers worden verwezen naar gemeenschappelijke
kleedkamers;
•
Voordat u het zwemwater ingaat dient u gebruik te maken van de douches;
•
In de zwemzaal is het niet toegestaan om te rennen.
•
Tot 5 min voor het einde van de lessen is het niet toegestaan om de zwemzaal binnen te treden.
•
Het is niet toegestaan om met schoenen de zwemzaal te betreden
•
Het meebrengen van geluidsapparatuur is niet toegestaan;
•
Iedereen helpt mee een prettig verblijfsklimaat te bevorderen door hinder en overlast voor anderen te
voorkomen.
•
Wanneer het oranjekoord over de trap is de toegang tot het zwembad dicht, men dient te wachten tot het
Personeel het koord weg haalt.
Aansprakelijkheid
•
•
•
•

Het bezoek aan deze accommodatie geschiedt voor eigen risico;
De directie aanvaard geen aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging aan
eigendommen van bezoekers;
Bezoekers zijn verplicht om in de accommodatie gevonden voorwerpen aan de kassa af te geven;
Bezoekers door wiens toedoen schade aan eigendommen van deze accommodatie wordt toegebracht,
worden wettelijk aansprakelijk gesteld.

Naleving reglement
•
Onze medewerkers zien toe op de naleving van dit reglement.;
•
Bezoekers zijn verplicht om aanwijzingen van medewerkers direct op te volgen;
•
Afhankelijk van de ernst van een overtreding en/of er sprake is van een herhaling van feiten kan de toegang
tot de accommodatie voor onbeperkte tijd worden ontzegd. Dit naar oordeel van de directie.
Waardevolle tips
•
Laat geld, sieraden en andere waardevolle artikelen thuis.
•
Onze medewerkers staan ten alle tijden open voor uw vragen of suggesties, houdt in verband met de
veiligheid echter rekening met hun toezichthoudende taken;
•
Wees u bewust van de risico's: wees voorzichtig, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen bestaan er
altijd bepaalde gevaaraspecten;
•
Houdt er rekening mee dat gebruik van alcohol, drugs of medicijnen van invloed kunnen zijn op uw
fysieke of geestelijke gesteldheid;
•
Als u iemand in problemen ziet, roep dan onmiddellijk hulp in en biedt zo mogelijk ook zelf hulp.
Klachten en suggesties
Mocht u tegen situaties aanlopen die u als vreemd en/of hinderlijk ervaart, dan zijn wij graag bereid om deze toe te
lichten en/of op te lossen.

