Algemeen Reglement Zwembaden Vakantiepark Dierenbos
Dit reglement is van toepassing op alle bezoekers van de zwemaccommodaties op Vakantiepark Dierenbos.
Zodra men de zwemaccommodaties betreedt, is men verplicht om alle voorschriften en door het personeel
gegeven aanwijzingen stipt te volgen. Het reglement is opgesteld om de orde, veiligheid, rust en hygiëne van
eenieder die de zwemaccommodaties bezoekt, te waarborgen.
Personen of groepen waarvan het management van Vakantiepark Dierenbos van mening is dat deze een gevaar
vormen voor de orde, de rust en de veiligheid in de zwemaccommodaties, kunnen zonder nadere motivering de
toegang tot, of het verblijf in de zwemaccommodaties, inclusief de gang van het binnenbad en de ligweide
ontzegd worden.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de zwemaccommodaties geschiedt geheel op eigen risico.
Vakantiepark Dierenbos wijst alle bezoekers er nadrukkelijk op dat zij geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor
letsel, al dan niet ten gevolge van een ongeval of schade, hoe ook genaamd, ten gevolge van diefstal,
verduistering of beschadiging van eigendommen en/of persoonlijke zaken van bezoekers, ontstaan en/of
veroorzaakt in het water, de garderobe en/of elders in de zwemaccommodaties.
Bezoekers welke onrechtmatig handelen ten opzichte van Vakantiepark Dierenbos en/of haar medewerkers en/of
bezoekers en/of schade toebrengen aan bezittingen van Vakantiepark Dierenbos worden hiervoor aansprakelijk
gesteld en dientengevolge wordt de schade op hen verhaald. Vakantiepark Dierenbos zal te allen tijde aangifte
hiervan doen bij de politie.

Toegang
De zwemaccommodaties en ligweide van het buitenbad zijn voor iedereen toegankelijk, echter:
 Bij binnenkomst van het Binnenbad moeten geldige entreebewijzen/ toegangspasjes getoond kunnen
worden. Deze zijn uitsluitend geldig tijdens de daarop aangegeven verblijfsperiode.
 Kinderen onder de 8 jaar mogen de zwemaccommodaties en ligweide alleen betreden onder toezicht en
begeleiding van een volwassene. Deze volwassene begeleider voert zijn of haar wettelijke zorgplicht uit.
 Kinderen zonder geldig zwemdiploma moeten altijd binnen een armlengte van een volwassen begeleider
zijn. Tevens moet deze volwassene zelf in zwemkleding zijn en beschikken over een zwemdiploma. Deze
kinderen dienen altijd een drijfmiddel (zie “gebruik van de zwemaccommodaties en ligweide”) te dragen.
De begeleider voert ook hier zijn of haar wettelijke zorgplicht uit.
 Bij grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt.
 Dienst- en personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers.
 Bezoekers zijn verplicht alle aanwijzingen van de medewerkers strikt op te volgen. Indien bezoekers hier
geen gehoor aan geven, zijn medewerkers van Vakantiepark Dierenbos gerechtigd bezoekers van wie zij
vinden of vrezen dat deze de orde, rust en/of veiligheid binnen de zwemaccommodaties en/of ligweide
verstoren, de toegang tot de zwemaccommodaties en/of ligweide te ontzeggen, zonder dat Vakantiepark
Dierenbos tot enige vergoeding is gehouden.
 Het is niet toegestaan om dieren mee te brengen. Dit geldt ook voor het buitenbad en de ligweide.
 Eventuele risicofactoren, zoals gezondheidsproblemen, dienen gemeld te worden bij de receptie en/of het
zwembadpersoneel.
 Bij constatering van drank en/of drugsgebruik zal de toegang worden ontzegd. U dient hierbij de
aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

Men is verplicht om in de zwemaccommodaties gevonden voorwerpen onmiddellijk af te geven aan de
medewerkers van Vakantiepark Dierenbos.

Openingstijden
De openingstijden variëren en zijn bij de receptie op aanvraag verkrijgbaar. Tevens worden ze bij de toegang van
het zwembad zichtbaar vermeld. Het tijdstip waarop men de zwemaccommodaties dient te verlaten zal worden
aangegeven door onze medewerkers. Het management van Vakantiepark Dierenbos behoudt zich het recht om in
uitzonderlijke gevallen de openingstijden te wijzigen/ aan te passen en/of de zwemaccommodaties te sluiten,
zonder dat er enige vorm van compensatie tegenover zal staan.
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Verblijf in zwemaccommodaties en ligweide
Iedere bezoeker dient zich zodanig te gedragen dat de orde, veiligheid, rust en hygiëne worden gewaarborgd. Om
dit te bewerkstelligen zijn er een aantal gedragsregels opgesteld.
 Het aan- en uitkleden mag uitsluitend plaats vinden in de kleedruimte. Het opbergen van kleding kan in de
daartoe bestemde (kluis) ruimtes.
 Het onnodig aanwezig zijn in de kleedruimten is niet toegestaan.
 Waardevolle artikelen kunt u opbergen in de daarvoor bestemde kluisjes. Het gebruik hiervan is geheel op
eigen risico. De kluisjes werken bij inworp van een € 0,50 munt, deze krijgt u na gebruik retour. Het is niet
toegestaan om met kinderwagens de kleedruimte en het binnenbad te betreden. U dient deze bij de
receptie van het zwembad tijdelijk stallen.
 Het gelijktijdig door meer dan een persoon gebruik maken van een kleedhokje of toilet is verboden.
Uitzondering hierop zijn hulpbehoevende mensen met hun begeleider.
 Douchen voor het zwemmen is verplicht.
 Gewenste en ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
 Het bij zich hebben, dan wel gebruiken van glas, porselein of aardewerk is niet toegestaan in zowel de
zwemaccommodaties als op de ligweide van het buitenbad. Roken is in alle gebouwen verboden.
 Het bij zich hebben, dan wel gebruiken of onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is verboden in zowel
de zwemaccommodaties als op de ligweide van het buitenbad.

Gebruik van de zwemaccommodaties en ligweide














Kinderen zonder zwemdiploma zijn verplicht om, in de zwemaccommodaties en ligweide van het
buitenbad, door Vakantiepark Dierenbos goed gekeurde drijfmiddelen te dragen.
Onder goed gekeurde drijfmiddelen wordt verstaan: volledig opgeblazen en goed zittende zwemvleugels,
Easyswim-pakken in de juiste maat en voorzien van de bijbehorende buik- en rugdrijvers en volledig
opgeblazen en goed zittende zwemvesten in de juiste maat. Medewerkers behouden het recht om een
drijfmiddel af te keuren. In dat geval dient u gebruik maken van door Vakantiepark Dierenbos beschikbaar
gestelde drijfmiddelen.
Medewerkers zijn bevoegd om zich van de geoefendheid van een zwemmer te overtuigen. De zwemmer is
verplicht hier aan mee te werken en zich aan de uitspraak hierover te houden.
Men mag alleen gebruik maken van de opengestelde zwemaccommodaties.
Het management van Vakantiepark Dierenbos is bevoegd om (een deel van) de zwemaccommodaties
en/of ligweide te sluiten indien zij dit noodzakelijk acht, bijvoorbeeld vanwege een technische storing,
zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers te zijn gehouden.
In de zwemaccommodaties mag niet van de bassinrand worden gedoken en mogen er geen koprollen
en/of salto’s gemaakt worden.
De perrons mogen alleen met blote voeten of speciaal daarvoor bestemd schoeisel worden betreden.
Rennen is verboden; de perrons kunnen glad zijn!
Werp afval in de daarvoor bestemde bakken.
Het gebruiken van zelf meegebrachte geluidsapparatuur is niet toegestaan.
Het gebruik van eigen, meegebrachte, harde ballen en ander spelmateriaal groter dan 1 meter is niet
toegestaan. Medewerkers behouden het recht om spelmaterialen te verbieden.
Fietsen/ skelters en andere vervoermiddelen zijn niet toegestaan op de ligweide van het buitenbad.
Zwemmen is alleen toegestaan in de daarvoor bedoelde kleding, ook voor jonge kinderen. Topless en/of
naakt zwemmen en/of zonnen is niet toegestaan.

Gebruik van de glijbanen
De glijbanen mogen alleen worden gebruikt als er water door stroomt. Tegen de stroom in klimmen, vasthouden of
ophouden is niet toegestaan. De manier waarop u dient te glijden is aangegeven bij elke glijbaan. Er mag slechts
één persoon tegelijk door het groene licht glijden, ouder met kind op schoot is ook toegestaan.
Mocht u ondanks ons streven om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, toch nog tips voor ons hebben dan
kunt u deze doorgeven bij de receptie van Vakantiepark Dierenbos.
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