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Huisregels in en om het zwembad



alleen leden en hun introducés hebben toegang tot het zwembad door het
tonen van een geldige lidmaatschapspas / kaartje;



in en om het zwembad gaat men respectvol met elkaar om en staat naast de
veiligheid, het maken van plezier voorop;



alle aanwijzingen van de toezichthouders dienen te worden opgevolgd;



leden (en hun introducés) die zich niet aan de huisregels en het huishoudelijk
reglement houden, kunnen door de coördinator namens het bestuur, uit het
zwembad worden verwijderd. Hierbij kan een ontzegging voor het zwembad
voor een bepaalde tijd worden uitgereikt. Deze maatregel wordt direct aan het
bestuur gemeld. Er is alleen beroep tegen deze maatregel mogelijk bij het
bestuur;



misbruik van lidmaatschapspasjes kan leiden tot een entreeverbod voor zowel
de oorspronkelijke rechthebbende als voor de gebruiker;



elke vorm van verbaal en/of lichamelijk geweld tegen bezoekers en/of
medewerkers van het zwembad leidt tot verwijdering uit het zwembad;



verblijf op het zwembadterrein, gebruik van de zwembaden en het gebruiken
van evt. speelmateriaal is voor eigen risico;



het gebruik van het zwembad gebeurt voor eigen risico. De vereniging is niet
aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van
bezoekers en lichamelijk letsel in en om het gebouw en voorzieningen van het
zwembad;



de wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden zijn verantwoordelijk voor het
gedrag en de veiligheid van deze leden. Deze verantwoordelijkheid geldt ook
als de jeugdleden alleen in het zwembad zijn;



bij ernstige vergrijpen zal de politie ingeschakeld worden.
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Het is niet toegestaan om:



andere bezoekers lastig te vallen of te hinderen;



fietsen buiten de daartoe bestemde fietsenstalling te plaatsen;



huisdieren mee te brengen;



verdovende middelen te gebruiken;



met een radio op het terrein te verblijven. Mp3 spelers, walkmans, etc., zijn
toegestaan mits dit geen overlast tot gevolg heeft;



voorwerpen van glas te gebruiken op de ligweiden en perrons. Glaswerk mag
alleen gebruikt worden op het terras en in de kantine;



de bassins te betreden met eet en/of drinkwaren;



hard te lopen rond de bassins;



te duiken op plaatsen, daar waar bordjes “verboden te duiken” dit aangeven;



met drijfmiddelen of ballen, het diepe gedeelte van het bassin in te gaan. Een
drijfmiddel is wel in het ondiepe bassin is toegestaan als de situatie dit toelaat. Dit
wordt beoordeeld door de toezichthouders;



zich zonder zwemvaardigheid te begeven in water waar men niet kan staan;



met zwemvleugels of zwembanden in het diepe bassin te zwemmen;



mee te veren op- en zijwaarts te duiken of te springen van de springplank;



tijdens het zwemmen meer dan, of geen, zwemkleding te dragen (uitzonderingen
ter beoordeling van de coördinator).
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