
Algemene voorwaarden Zwembad ’t Molengors 
 
Als je bij ons een abonnement aanschaft (of andere toegangsbewijzen koopt) en het terrein 
van ons zwembad betreedt, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. 
 
Ons zwembad heeft in principe geen vaste openingstijden. We zijn gedurende het seizoen 
(globaal van 1 mei tot 1 september) zo vaak mogelijk open en zo veel mogelijk op dezelfde 
tijden, maar dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers en van het verwachte 
aantal bezoekers (dat sterk beïnvloed wordt door het weer). Op onze website en social 
media-kanalen maken we tijdens het seizoen dagelijks bekend of we die dag opengaan en zo 
ja, van hoe laat tot hoe laat. Dat ons zwembad, dat compleet draait op vrijwilligers, niet 
dagelijks op vaste tijden open is, geeft voor jou als abonnementhouder geen recht op enige 
vergoeding/compensatie. 
 
Als bestuur behouden wij ons het recht voor het zwembad tijdens het seizoen enkele keren 
deels of geheel te verhuren aan derden, ook als dit ten koste gaat van de zwemtijd voor 
banen- en/of recreatieve zwemmers. Dit geeft voor jou als abonnementhouder geen recht 
op enige vergoeding/compensatie. 
 
Je hebt tijdens de openingstijden alleen toegang tot ons zwembad(terrein) met een geldig 
toegangsbewijs, zoals een los toegangsbewijs, tienbadenkaart of abonnement. 
 
Abonnementen en andere toegangsbewijzen zijn alleen geldig in het jaar van uitgifte, en 
tijdens het seizoen. 
 
Deelname aan activiteiten op het zwembad vindt plaats op eigen risico. Bij minderjarigen is 
de individuele ouder/wettelijk vertegenwoordiger verantwoordelijk.  
 
Je mag ons gebouw (de toezichthouderspost, de EHBO-ruimte, ‘t Winkeltje, de 
machinekamer en de chemicaliënhokken) niet betreden, tenzij je daar toestemming van het 
personeel voor hebt.  
 
Wij zijn niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte (letsel)schade ten gevolge van het 
gebruik of het verblijf op ons bad, en/of van het gebruik van de zich op ons bad bevindende 
inventaris en materialen, behoudens opzet of grove schuld van ons personeel.  
 
Je wordt geacht onze huisregels te kennen en te respecteren. Onze huisregels staan op onze 
website (www.zwembadmolengors.nl/huisregels) en de belangrijkste hebben we bij elkaar 
gebracht op grote pictoborden op het zwembad. 
 
 
 

http://www.zwembadmolengors.nl/huisregels

