REGLEMENT ZWEMBAD
Art. 1 Onderwerp van het reglement
Gebruikers van de zwemfaciliteiten moeten zich houden aan de in het onderhavige reglement
vastgestelde gedragsregels.
Art. 2 Openingsperiode en openingstijden
2.1 Het zwembadcomplex is opengesteld voor campinggasten op de door de beheerder
vastgestelde dagen en tijden. De openingstijden zijn te vinden bij de ingang van het zwembad.
Openingstijden zwembad: van mei tot oktober dagelijks van 9:00 tot 13:00 uur en van 15:00 tot
19:00 uur. Eventuele speciale openingstijden moeten vooraf met de beheerder van het zwembad
overeengekomen worden.
2.2 De gebruikers zijn verplicht zich te houden aan de hierboven aangegeven openingstijden van de
faciliteiten, evenals aan de aanvullende regels die zijn opgenomen in dit reglement.
Art. 3 Toegang tot het complex
3.1 Het zwembadcomplex is alleen toegankelijk en beschikbaar voor campinggasten.
Art. 4 Beperking toegang zwemfaciliteiten
4.1 Personen met verwondingen, bloedverlies, huidaandoeningen, pleisters of verband mogen de
zwembaden niet betreden. In het belang van eigen en andermans veiligheid wordt verzocht aan
mensen met ziektes waarbij het gebruik van het zwembad risico's met zich meebrengt, de
dienstdoende badmeester hiervan op de hoogte te stellen alvorens in het water te gaan.
4.2 Kinderen jonger dan 14 jaar krijgen alleen toegang tot de faciliteiten als ze worden begeleid
door een volwassene die de verantwoordelijkheid op zich neemt. Het personeel is gerechtigd om
kinderen die gebruik willen maken van de zwemfaciliteiten te vragen hun identiteitsbewijs te tonen
om hun leeftijd vast te kunnen stellen.
4.3 Teneinde alle gasten een veilig en rustig verblijf in het zwembadcomplex te garanderen, heeft
de beheerder - middels het personeel - het recht om degenen die door hun gedrag de openbare
orde of de goede zeden verstoren, ofwel door geschreeuw, gevaarlijk spel of op een andere manier
de veiligheid van andere gasten in gevaar brengen, uit het complex te verwijderen.
4.4 Het is niet toegestaan in de zwembadzone honden of andere dieren mee te nemen. Degenen
die met hun eigen hond naar het zwembad willen gaan, kunnen gebruik maken van de dog pool,
een zwembad dat uitsluitend bestemd is voor honden en hun eigenaren.

Art. 5 Verboden
5.1 In het zwembadcomplex is het verboden om:
1) honden of andere dieren mee te nemen;
2) te roken (het verbod geldt overal, behalve op de plekken waar roken uitdrukkelijk is toegestaan);
3) te eten of te drinken in de doucheruimtes en in de baden;
4) om de volgende zaken mee te nemen zonder vooraf verkregen (eventueel verbale) toestemming
van het personeel verbonden aan het zwembadcomplex: fitnessapparatuur, vis- en/of
duikapparatuur, radio's, video- en fotocamera's, beeld- en geluidsopnameapparatuur alsmede alle
overige elektrische apparaten;
5) met schoenen de voor zwemmers bestemde gebieden te betreden;
6) te leunen op douches, kranen of andere steunpunten in de doucheruimte;
7) in het zwembad of op de rand daarvan met een bal te spelen;
8) te schreeuwen, te duwen, achter elkaar aan te rennen, gasten lastig te vallen of situaties te
creëren die gevaarlijk kunnen zijn voor zichzelf of anderen;
9) te douchen of te baden met zeep en/of shampoo en om zonder badkleding de zwembadzone te
betreden;
10) voorwerpen (wat voor soort dan ook) mee te nemen in de baden, zoals ballen, boards,
luchtbedden en in het bijzonder voorwerpen van glas. Het is toegestaan om lesmateriaal (zoals
zwembandjes) mee te nemen in de baden. Zo nodig kunnen deze door de beheerder worden
verstrekt.
11) vanaf springplanken, randen en trappetjes te duiken of om met een aanloop of achterwaarts te
duiken;
12) in het zwembad te spugen of wat voor vloeistof dan ook in het zwembad te laten lopen;
13) te plassen, te poepen en wonden te reinigen in het zwembad;
14) het zwembad in te gaan als een of meerdere lichaamsdelen zijn ingesmeerd met olie, crème of
een vergelijkbaar product, zoals haar- of huidverf;
15) kleding of wat voor voorwerpen dan ook in het zwembad te gooien.
16) buiten de openingstijden de zwembadzone te betreden
17) de machinekamer te betreden
18) parasols, kinderwagens, krukjes, stoelen, ligbedden, tafeltjes en dergelijke naar de
zwembadzone mee te nemen. U kunt gebruik maken van de aanwezige parasols, ligbedden,
tafeltjes en gazebo's.
19) flessen, glazen, stalen bestek en dergelijke mee te nemen naar de zwembadzone.

Art. 6 Regels omtrent het gebruik van de faciliteiten
6.1 Om hygiënische redenen is het verplicht te douchen voordat u de baden in gaat. De
zwembadzone mag alleen worden betreden met rubberen slippers of sandalen met antislipzolen.
6.2 Personen jonger dan 14 jaar hebben alleen toegang tot het zwembad voor volwassenen onder
begeleiding van een meerderjarige.
6.3 Zeer onervaren zwemmers dienen in de veiligheidszone te blijven. Dat wil zeggen het gedeelte
waarin de voeten de bodem van het zwembad raken terwijl het hoofd boven water blijft, of dicht bij
de rand van het bad waar steunpunten zijn om vast te pakken.
6.4 In de baden:
a) het gedeelte rondom het zwembad mag alleen worden betreden met blote voeten of met
schoeisel dat geschikt is om ook in het voetenbad gedragen te worden.
b) het gebruik van zwembrillen is toegestaan als deze van onbreekbaar materiaal zijn;
c) u wordt verzocht een badmuts te gebruiken; lang haar dient met een elastiekje te worden
vastgebonden
d) zwemluiers zijn verplicht voor kinderen onder de drie jaar; personen die incontinent zijn dienen
incontinentiebadkleding te dragen.
e) het is verplicht om toezicht te houden op minderjarigen die onder uw verantwoordelijkheid
vallen.
6.5 U wordt verzocht om tijdens het zwemmen andere zwemmers niet lastig te vallen of te
hinderen.
6.6 Wanneer het personeel een geluidssignaal (dat afgaat in het geval van een noodsituatie) of een
ander (eventueel vocaal) signaal laat horen, dient iedereen onmiddellijk het zwembad te verlaten.
6.7 Het is verplicht om afval in de daartoe bestemde afvalbakken te deponeren.
6.8 Om hygiënische redenen is het gebruik van een handdoek op de ligbedden verplicht. Wanneer
iemand zelf geen handdoek heeft, kan deze worden gehuurd bij het zwembadpersoneel of bij de
receptie. Deze dient voor sluitingstijd van het zwembad te worden gerestitueerd.
6.9 Het is verboden om waardevolle spullen onbewaakt bij de zwembadzone achter te laten.
6.10 Het is ten strengste verboden om tafels en ligbedden bezet te houden als deze niet worden
gebruikt; ongebruikte ligbedden worden na dertig minuten aan andere gasten beschikbaar gesteld.

Art. 7 Tijdelijke ontzegging toegang zwemmers
7.1 In de volgende gevallen kan de beheerder besluiten om zwemmers tijdelijk de toegang tot het
zwembad te ontzeggen:
a) een zodanige drukte bij de zwemfaciliteiten dat het een veiligheidsrisico voor de gasten vormt;
b) noodzakelijke en urgente reparatiewerkzaamheden die nodig zijn om de functionaliteit en
veiligheid van het zwembad te garanderen.
c) noodsituaties die een (potentieel) gevaar vormen voor de veiligheid van de gasten en het
personeel.

Art. 8 Schade
8.1 Alle structurele onderdelen van het zwembadcomplex, evenals de apparatuur, het meubilair en
het overige materieel, dienen met de grootst mogelijke zorg te worden gebruikt.
8.2 Eventuele schade toegebracht aan het complex, het meubilair, de apparatuur, het materieel en
alles eromheen, zal door de verantwoordelijke moeten worden vergoed, waarbij een betaling van
de herstelkosten zal worden opgelegd.

Art. 9 Verantwoordelijkheid
9.1 Het gebruik van de zwemfaciliteiten, gebouwen, meubels en apparatuur is voor risico van de
gebruiker ervan en de begeleiders. Dit geldt niet voor de zaken die onder de verantwoordelijkheid
van de beheerder vallen, behoudens constructiefouten van het complex.

Art. 10 Verplichtingen van aangesteld personeel
10.1 De beheerder, de badmeesters, het personeel en ieder ander belast met het verlenen van
diensten bij het zwembadcomplex dienen het onderhavige reglement na te leven.
10.2 De badmeester, die bevoegd is om reddingsoperaties uit te voeren en eerste hulp te verlenen
volgens de geldende voorschriften, houdt toezicht op wat er in het zwembad en er omheen gebeurt
10.3 De continue aanwezigheid van badmeesters bij het zwembad moet gedurende de
openingstijden van het zwembad gegarandeerd zijn. Het aantal badmeesters wordt bepaald door
het aantal en het soort baden, waarbij de regionale bepalingen worden gevolgd.

