
 

De Stichting 'Zwembad ’t Molengors' is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of 
diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om het complex. Zij kan als 
zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.  

   

                                                                                                                                                                        

 
Huishoudelijke regels en afspraken 

 
 

 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 en 10-badenkaarten zijn 1 seizoen geldig. 

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

 
 Wie de instructies 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. Indien mogelijk, informeren de toezichthouders de ouders.  

 
 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.  
 

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

 
 Het gebruik van speelmateriaal van het zwembad gaat in overleg met de toezichthouders. 

 
 Waterpistolen, waterballonnen en ander speelmateriaal van thuis zijn niet toegestaan.  

 
 Balspelen zijn alleen toegestaan op het gras naast het pannaveld, niet op de ligweide.  

 
 Roken mag alleen op de rookplek, in een hoek van de ligweide. 

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

 
 Het gebruik van (eigen) geluidsapparatuur is niet toegestaan. 

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

zwembad worden toegelaten. 
 

 Fysiek geweld en grove taal worden niet getolereerd.  
 

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

 
 
 


