
 

 

Zwembad 

Het zwembad is weer geopend! Het spraypark en de buitenglijbaan zijn alleen bij goed weer geopend. 

Bekijk de dagelijkse openingstijden van het zwembad via de app of website. 

Wij hanteren de volgende richtlijnen: 

Algemeen: 

• Houd 1,5 meter afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor 

kinderen onderling tot en met 12 jaar) 

• Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op 

 

Inschrijven: 

• Er mogen maximaal 30 personen tegelijk gebruik maken van het zwembad. Om dit regelen moet 

u zich van tevoren inschrijven via de app. Kies de tijd waarop u wilt komen zwemmen, vul de 

namen in van alle personen die het zwembad ingaan (ook als ouders komen kijken) en vul uw e-

mailadres in (hierop krijg je een bevestiging) 

• Inschrijven kan vanaf 48 uur voor aanvangstijd 

• Het is toegestaan om je per dag 1 x in te schrijven (dubbele inschrijvingen worden verwijderd) 

• Uw inschrijving vervalt na 10 minuten als u zich niet aangemeld heeft in het zwembad  

• Een zwemsessie is maximaal 1 uur per persoon/gezin tenzij het max. aantal personen niet 

bereikt wordt 

 

Vóór aanvang van het zwemmen: 

• Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding, zodat je geen kleedkamer hoeft te 

gebruiken 

• Was voorafgaand aan het zwembad bezoek je handen met zeep of desinfectans 

 

In de kleedruimtes: 

• Volg de routes om naar binnen en buiten te gaan. Als u binnenkomt kunt u via de linkse 

kleedkamer naar het zwembad en kluisjes gaan 

• Douchen is niet mogelijk in het zwembad 

• U kunt gebruik maken van de aanwezige kluisjes 

 

In het zwembad: 

• Meld je bij diegene die toezicht houdt om de inschrijving te bevestigen 

• In het peuterbad mogen geen volwassenen aanwezig zijn in het water. Zij houden toezicht vanaf 

de rand van het bad met hierbij de 1,5 meterregel t.o.v. andere aanwezigen 

• De stoomcabines en whirlpool zijn gesloten 

 

Na het zwemmen: 

• Meld je af bij diegene die toezicht houdt om het aantal aanwezige te controleren 

• Douche thuis na het zwemmen 

• Na het zwemmen kunt u gebruik maken van de kleedcabines. Houdt rekening met de 1,5 meter 

afstand. 


