
Algemeen. 

 

Verkouden? Hoesten? Koorts? Blijf dan thuis!  

 

 Alle huidige coronamaatregelen gelden ook hier (handen wassen, 

afstand houden, thuisblijven bij klachten enzovoort) 

 Houd altijd afstand (1,5m) van het personeel en volg hun aanwijzingen 

direct en zonder discussie op. 

 Was voor het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 

seconden. Bij binnenkomst handen desinfecteren bij desinfectiezuil. 

 Volg de aangegeven routing (eenrichtingsverkeer!). 

 Betaal liefst met pin of contactloos, of koop een abonnement of 

tienbadenkaart, u bent dan gelijk geregistreerd. 

 Bij binnenkomst is registreren en gezondheidscheck verplicht. 

 Beperk aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het 

noodzakelijke minimum. 

 Kom niet eerder dan 10 minuten voor openingstijd naar de 

accommodatie en wacht buiten op de juiste afstand van elkaar tot de 

deur opengaat. Als het te druk wordt gaat de rood-witte ketting dicht 

en kunt u wachten tot er mensen vertrekken voor u binnengelaten 

wordt. 

 Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet; 

toiletbezoek in het zwembad dient tot een minimum beperkt te worden.  

 Houd uw verblijf in de kleedkamers zo kort mogelijk. Trek bijvoorbeeld 

thuis uw badkleding aan. Dan hoeft u alleen de ‘bovenkleding’ uit te 

trekken en in een meegenomen ‘sport’ tas mee te nemen naar buiten. 

Er mag niets in de kleedruimte achterblijven. Bij slecht weer mag u de 

tas met kleding binnen zetten, anders buiten onder de luifel. 

 Na het zwemmen, kort douchen en omkleden. Houd uw verblijf binnen 

zo kort mogelijk. 

 Verlaat na het zwemmen de accommodatie zo snel mogelijk via de 

routing naar de uitgang. 

 Roken verboden op hele terrein. 

 

 

Recreatief zwemmen 

 

 Bezoekers houden de geldende afstandsregels in acht op het hele 

terrein, ook in het water 

 Wij mogen 1 persoon per 5 m2 toelaten. Als het te druk wordt gaat 

de rood-witte ketting dicht en kunt u wachten tot er mensen 

vertrekken voor u binnengelaten wordt. 

 De ouder heeft altijd de rol van toezichthouder indien het kind geen 

diploma heeft. 
 



 

 

Banenzwemmen  

  

 

• De geldende afstandsregels dienen in en buiten het water in acht te 

worden genomen, tenzij dat in het water niet vermeden kan worden zoals 

bij inhalen of passeren. 

 

  

Aqua joggen  

  

• U doet zelf uw wetbelt om.  

• Na de les uw wetbelt ophangen op de plek die de lesgever aangeeft.  

• Al uw andere gebruikte materiaal opruimen op de aangegeven plaats.   

• Tijdens de oefeningen is er geen afstandsbeperking, voor en na het 

zwemmen, gelden de normale beperkingen.  

 

 

 


