HUISREGLEMENT
Graag willen wij onze gasten een plezierig moment van de dag bezorgen en om dit te realiseren verzoeken wij u onderstaand
reglement in acht te nemen. Met het betreden van onze accommodatie gaat u akkoord met dit reglement. Overtreding kan
tot verwijdering uit de accommodatie of in bepaalde gevallen tot aangifte bij de politie leiden.
• Men dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs c.q. aan te kunnen tonen dat men als gast in de
accommodatie verblijft;
• De bezoekers dienen de aanwijzingen van het personeel op te volgen;
• Indien men zich niet conform de gestelde regels gedraagt, kan aan de bezoekers de toegang tot verdere verblijf of
toegang voor een volgend bezoek worden ontzegd;
• Er is een algeheel rookverbod in de gehele accommodatie;
• Er is een algeheel verbod op drugsgebruik;
• Er is een algeheel verbod op het meenemen van alle soorten glaswerk;
• Alle vormen van agressie, fysiek of verbaal geweld of anderszins ongepast gedrag tegen bezoekers en/of medewerkers
wordt niet getolereerd;
• Het bij zich dragen van voorwerpen die gevaar op kunnen leveren voor bezoekers en/of medewerkers zijn niet
toegestaan;
• Er is een algeheel verbod op het meenemen van huisdieren binnen de accommodatie;
• Bezoekers met een medische beperking (bijv. epilepsie) dienen dit vooraf te melden bij het toezichthoudend personeel;
• Bij grote drukte behoudt de directie zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen of het complex geheel of
gedeeltelijk te sluiten;
• De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging van eigendommen
van bezoekers aan de accommodatie en de daarbij behorende faciliteiten;
• Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van het bad en/of de faciliteiten, worden aansprakelijk gesteld voor
alle kosten voortvloeiende uit reparatie en/of vervanging;
• Er is een door het bevoegd gezag vastgesteld toelatingsbeleid inzake de begeleiding van personen die de zwemkunst
onvoldoende machtig zijn en/of het verplicht gebruik van drijfmiddelen;
• Zwemmen dient in de juiste zwemkleding plaats te vinden;
• De zwemzaal en het “bloten voetengedeelte” van de kleedaccommodatie mogen uitsluitend op blote voeten of in ieder
geval niet met (straat) schoenen betreden worden;
• Hardlopen is niet toegestaan in de zwemzaal dit voor de veiligheid van uw zelf of uw kind;
• Het is niet toegestaan om zonder geldige reden zich in of bij de kleedaccommodaties op te houden;
• Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden in dit zwembad niet getolereerd.
Wij vinden een goede relatie met onze bezoekers belangrijk!
Meld uw bevindingen, wensen of opmerkingen bij info@zwembaddewellen.nl

Wij wensen u een prettig verblijf en graag tot ziens!

