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Algemene regels 
 
 

ü Het zwembad is alleen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs of abonnement. Deze zijn 
te koop bij de kassa. Een los kaartje of een strip op de 10-badenkaart geeft 1 keer toegang. 
Met een dagkaart mag je op de betreffende dag meerdere keren naar binnen. Een dagkaart 
is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar aan anderen. Abonnementen, 10-
badenkaarten en kaarten voor introducés zijn 1 seizoen geldig. 

 
ü Kinderen onder de 7 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. 

 
ü Wie de aanwijzingen van het zwembadpersoneel niet opvolgt of de regels bewust niet 

naleeft, krijgt van de toezichthouders een waarschuwing. Wie een tweede waarschuwing 
krijgt, wordt van het bad gestuurd. Bij minderjarigen worden, indien mogelijk, de ouders 
geïnformeerd.  

 
ü Personen of groepen waarvan is gebleken dat zij de orde of rust op het zwembad verstoren, 

kan zonder opgaaf van reden de toegang worden ontzegd.  
 

ü Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs, wordt de toegang geweigerd. Zijn ze 
toch binnen, dan worden ze weggestuurd. 

 
ü Rennen is niet toegestaan. Gewoon lopen is veiliger. 

 
ü Het peuterbad is bedoeld voor de allerkleinsten. 

 
ü Het dragen van gepaste badkleding is verplicht, ook in het peuterbad. Als dat nodig is, 

dragen de kleinsten een zwemluier (verkrijgbaar in het ‘Winkeltje’).  
 

ü Topless zwemmen of zonnebaden is niet toegestaan. 
 

ü Toegang voorbij de blauwe lijn (het perron) mag alleen in gepaste badkleding zonder 
schoeisel. Badslippers zijn daar wel toegestaan. 

 
ü Grote speelmaterialen van het zwembad (zoals drijfbanden, matten en vlotten) mogen alléén 

in het diepe, dus niet in het instructiebad. Het gebruik van deze materialen gaat in overleg 
met de toezichthouder. 

 
ü Waterpistolen, waterballonnen, luchtbedden en ander (speel)materiaal van thuis zijn niet 

toegestaan. Zachte balletjes en strandballen van thuis in principe wel, maar pas na overleg 
met en goedkeuring door de toezichthouder. Zwemvliezen (flippers) mogen alleen in het 
diepe bad, als het niet druk is en pas na toestemming van de toezichthouder. Ook het 
gebruik van speelmateriaal van het zwembad gaat in overleg met de toezichthouder. 
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ü Balspelen zijn alleen toegestaan op het gras naast het pannaveld, niet op de ligweide. 
 

ü Een bal voor het pannaveld is tegen een borg of eigen abonnement verkrijgbaar in het 
winkeltje, evenals een tafeltennissetje, een pongbal, een zachte bal en een strandbal.  
 

ü Roken mag alleen op de rookplek, in een hoek van de ligweide. Dit geldt ook voor het gebruik 
van een e-sigaret of andere producten die op rookwaren lijken.   

 
ü Eten en drinken is alleen toegestaan op de ligweide en onder de pergola. 

 
ü Glaswerk is verboden. 

 
ü Het gebruik van (eigen) geluidsapparatuur die andere bezoekers hindert, is niet toegestaan. 

 
ü Het is niet toegestaan foto’s en filmpjes te maken van zwembadbezoekers. 

 
ü Personen met huidontstekingen, open wonden of besmettelijke ziekten kunnen niet in het 

zwembad worden toegelaten. 
 

ü Ongewenste intimiteiten, fysiek geweld en grove taal worden niet getolereerd. 
 

ü Erotisch getint gedrag is niet toegestaan. 
 

ü Plaats geen fietsen voor de uitgangen en het hek. Deze moeten vrij blijven bij calamiteiten. 
 

ü Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan, erkende hulphonden uitgezonderd. Zij 
mogen wel het terrein op, maar niet het water in. 
 


