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TOEGANGSVOORWAARDEN 
Wij heten u van harte welkom in deze accommodatie. Met uw bezoek verklaart u 
zich akkoord met onderstaande regels, opdat uw verblijf en dat van onze overige 

gasten hier veilig en aangenaam verloopt. 
 
 

• Gewenste of ongewenste intimiteiten worden bij ons niet geaccepteerd. 

• Het bezoek aan de accommodatie geschiedt op eigen risico 

• Bezoekers die op individuele basis van de accommodatie (incl. buitenbad en speelweide) gebruik maken, dienen 
in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs en zijn verplicht dit op verzoek te tonen. 

• Het is niet toegestaan breekbare voorwerpen (glaswerk e.d.) mee te nemen naar plaatsen waar dit gevaar  
oplevert voor bezoekers. 

• In de accommodatie geldt een algeheel rookverbod. 

• Voorschriften van de accommodatie en aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden  
nageleefd. 

• Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van de accommodatie worden aansprakelijk gesteld voor  
alle kosten voortvloeiende uit reparatie en/of vervanging. 

• Er is een algeheel verbod voor het meenemen van huisdieren binnen de accommodatie. 

• Bezoekers met een medische beperking (bijv. epilepsie) dienen dit vooraf te melden bij het toezichthoudend  
personeel van onze accommodatie. 

• Het is niet toegestaan de vloer bij de zwembaden en de garderobe (gedeelte na de kleedruimtes met blauwe  
vloer) met schoenen te betreden; hiervoor zijn blauwe overschoenen verkrijgbaar bij schuifdeuren van de entree  
kleedruimtes. 

• Kinderen zonder zwemdiploma kunnen alleen gebruik maken van onze zwemaccommodatie (uitgezonderd het  
diepe gedeelte van het wedstrijdbad), mits zij zwembandjes dragen en onder begeleiding zijn van een 
volwassene (va. 18 jaar). Deze bandjes dienen voor de veiligheid al voor het betreden van de douches bij de 
kinderen om de armen te zitten. 

• Het is in onze zwemaccommodatie verboden te duiken, met uitzondering van het diepe gedeelte van het  
wedstrijdbad. 

• In het recreatiebad is het verboden om van en over de randen te springen en gebruik te maken van grote  
drijfmiddelen.  

• In onze zwemaccommodatie is hardlopen op de perrons niet toegestaan. 

• Bij grote drukte en calamiteiten behoudt de directie zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen en de  
accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten. 

• Bij gebruik van de glijbaan in onze zwemaccommodatie dienen de aangegeven gebruiksregels op het bord naast 
de glijbaan te worden nageleefd. 

• Het is in onze zwemaccommodatie alleen toegestaan om alle baden met deugdelijke badkleding te betreden.  
Het dragen van ondergoed in onze baden is om hygiënische reden niet toegestaan. 

• Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de speeltuin behorende bij het familierestaurant de  
Waterakkers. 

• In verband met de Wet Privacy is het niet toegestaan beeldmateriaal te maken in onze accommodatie. 
 
 
 

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

 
 
 

De exploitant van de accommodatie. 


