Toegangsvoorwaarden Zwembad
We heten u van harte welkom in de accommodatie. Met uw bezoek verklaart u zich akkoord met onderstaande regels,
opdat uw verblijf en dat van onze overige gasten aangenaam verloopt. Het bezoek aan de accommodatie geschiedt op
eigen risico. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel opgelopen gedurende het verblijf in de
accommodatie, dan wel voor schade aan of verlies van de door u meegebrachte goederen.

Kinderen (maximaal 2) zonder zwemdiploma hebben alleen toegang
onder begeleiding van een persoon
van 18 jaar en ouder die de zwemvaardigheid machtig is.

Zwemvleugeltjes verplicht voor kinderen zonder diploma A. Verlies uw
kind nooit uit het oog. Zwemvleugeltjes bieden geen garantie tegen
verdrinking.

Maak voor het opbergen van uw
kleding gebruik van de kledinglockers.

Zwemkleding en douchen
verplicht.

Voor uw en onze veiligheid is
er videoregistratie aanwezig
in de accommodatie.

Bij het plegen van een
strafbaar feit wordt te
allen tijde de politie
ingeschakeld.

Roken, drugs en overmatig
alcoholgebruik is niet toegestaan. Wij schenken
geen alcohol aan personen
jonger dan 18 jaar.

Schoenen zijn niet toegestaan in het zwembad en
de “schone voetengang”.

Rennen is niet toegestaan
in het zwembad.

Geen glaswerk in de zwemzaal en de kleedkamers,
omwille van de veiligheid.

Huisdieren zijn niet toegestaan in de accommodatie.
M.u.v. een blindengeleidehond.

Nooduitgangen mogen
alleen in geval van nood
geopend worden. Misbruik
van nooduitgangen en
brandmelders wordt bestraft; de kosten van de
hulpdiensten worden verhaald op de dader.

De aanwijzingen van het
personeel dienen te allen
tijde opgevolgd te worden.
Verbaal en/of lichamelijk
geweld, gewenste of ongewenste intimiteiten worden
niet getolereerd.

Het personeel van de
accommodatie is gerechtigd bezoekers die zich
hinderlijk gedragen en/of
bovenstaande voorwaarden
niet naleven uit de accommodatie te verwijderen.

Fotograferen en filmen is
uitsluitend toegestaan voor
huishoudelijk gebruik.
Stichting Exploitatie Zwembad
Maassluis is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van
foto’s en filmpjes door derden.

