
 

 

 

 

 

 

Algemeen 

Verkouden? Hoesten? Koorts? Blijf dan thuis! Wel graag even 

afmelden.  

 Volg altijd en zonder discussie de aanwijzingen van het personeel op 

 Was voor het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 

seconden. 

 Volg de aangegeven routing 

 Bij binnenkomst handen desinfecteren bij desinfectiezuil 

 Mondkapje verplicht in alle overdekte ruimtes voor personen vanaf 13 

jaar  

 Raak zo min mogelijk oppervlaktes aan 

 Houd kleding en schoenen bij u. Laat niks achter in kleedkamer ! Bij 

slecht weer onder de luifel zetten. 

 Alle huidige coronamaatregelen gelden ook hier (handen wassen, 

afstand houden, thuisblijven bij klachten enzovoort) 

 Roken verboden op hele terrein. 

 Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Voorlopig is 

dat 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar. 

 Kom met maximaal 4 personen of alleen uw eigen huishouden. 

 Kom niet eerder dan 10 minuten voor openingstijd naar de 

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

deur opengaat.  

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

direct en zonder discussie op. 

 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 je badkleding aan. Dan hoef je alleen de ‘bovenkleding’ uit te 

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

Er mag niets in de kleedruimte achterblijven. 

 Na het zwemmen, kan je jezelf snel douchen en dan omkleden in de 

kleedruimtes. 

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

noodzakelijke minimum. 

 Betaal liefst met pin of contactloos met je mobiel of koop een 

abonnement. 



 Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo snel mogelijk via 

de routing naar de uitgang. 

 

Vrij zwemmen  

 Inschrijving en gezondheidscheck aan de kassa verplicht 

 Kleedkamers en douches zijn open 

 Bezoekers houden de afstandsregels in acht 

 Als het te druk wordt gaat de rood-witte ketting dicht en kunt u 

wachten tot er mensen vertrekken voor u binnengelaten wordt. 

Aqua joggen  

 Inschrijving en gezondheidscheck aan de kassa verplicht 

 U doet zelf uw wetbelt om.  

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

 Al uw andere gebruikte materiaal ook opruimen op de aangegeven 

plaats.   

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

zwemmen gelden de normale beperkingen.  

Banenzwemmen   

 Inschrijving en gezondheidscheck aan de kassa verplicht 

 Douches en kleedkamers zijn open. 

 Het bad is in twee vakken verdeeld.   

 U start aan de ondiepe kant links in het vak, u zwemt aan de andere kant 

van het vak weer terug.  

 Kies het vak waar de meeste zwemmers ongeveer even snel zwemmen, 

zo hoeft u niet in te halen.  

 Wilt u toch sneller? Kijk dan of u in uw vak geen tegenliggers heeft en 

keer om alleen als het kan.   

 Tijdens zwemmen geen afstandsbeperking, voor en na het zwemmen 

gelden de normale beperkingen.  

 

 

 


