
            Algemene regels voor publiek en gebruikers (2018) 
 
- Kinderen zonder zwemdiploma, met of zonder drijfmiddelen, mogen niet  

alleen in het diepe gedeelte of er langs lopen. 
- Geen vaste ligplaats voor badgasten zonder A diploma op de tribune 
- Kinderen met drijfmiddelen waar de ouders/volwassenen bij zijn mogen wel in het  

diepe gedeelte. 
- Voor de kinderen zonder zwemdiploma ADVISEREN wij armbandjes om te  

doen i.v.m. de veiligheid. 
- De ouders van kleine kinderen houden altijd hun verantwoording t.a.v.  

veiligheid. 
- De aanwijzingen die op het instructiebord van de glijbaan staan  

dienen strikt nageleefd te worden. 
- Het is verplicht om door het voetenbad te lopen voordat men het bad  

ingaat. 
- Duiken in het ondiepe is verboden. 
- Gebruik van glas en aardewerk rond het bad is verboden. 
- Het gebruik van harde speelballen is niet toegestaan. 
- Gooien met banden en matten is verboden + stapelen  
- Het is verboden om met drijfmateriaal voorwerpen van de glijbaan te gaan. 
- Als men voorwerpen uit het struikgewas haalt dient men daarna de  

voeten en het voorwerp af te spoelen in het voetenbad. 
- Gevonden voorwerpen dienen bij de kassa te worden afgegeven. 
- Het is NIET toegestaan met straatschoeisel rond het bad te verblijven  

c.q. te lopen. 
- Kleding en schoeisel mogen niet in de kleedhokjes blijven hangen. 
- Om DIEFSTAL te voorkomen adviseren we om sierraden en geld thuis te  

laten of dit in één van de aanwezige kluisje te doen. 
- Gelieve het AFVAL direct in de daarvoor bestemde afvalbakken te doen. 
- De aanwijzingen van het dienstdoende bad personeel dienen altijd en  

onvoorwaardelijk te worden opgevolgd. 
- Bezoekers welke last ondervinden van medische ongemakken (bijv.  

epilepsie, toevallen o.i.d.) gelieve dit te melden bij het bad personeel. 
- Het peuter/kleuterbad is alleen toegankelijk voor kleine kinderen met  

hun evt. ouders/begeleiders. 
- Het is niet toegestaan met petten, T-shirts etc. te zwemmen.  

(T-shirts alleen met toestemming). 
- Zwemkleding is verplicht. 
- Het is verboden te jonassen. 
- Geen snoep of etenswaar in en rondom het bad. 
- Onder begeleiding van 18+ mag een kind zonder zwemdiploma, met bandjes in het 

zwembad. 
-  Kinderen die niet zwemaardig zijn binnen handbereik van een volwassenen. 
-  Er wordt alleen op de aangegeven tijden/dagen onder begeleiding van een zwemonderwijzer 

(evt. zonder hulpmiddelen) geoefend. 
-  Het is niet toegestaan om zelf zwemles materiaal te pakken uit het leshok. 
-  Bezoekers die zich niet aan bovenstaande gedragsregels houden, kunnen  

zonder verdere opgaaf van reden, namens het personeel, uit het zwembad worden 
verwijderd. 

 
 


