Huisregels
Welkom bij Zwem- en Sportcentrum de Koekoek. In onze accommodatie hanteren wij gedragsregels die voortkomen uit het Protocol Vrolijk en Veilig
Nationaal Platform Zwembaden / NRZ. Ook hanteren wij algemene voorwaarden waaraan u zich dient te houden. U wordt geacht alle aanwijzingen van onze
medewerkers op te volgen. Wij wensen iedereen een prettig verblijf in onze sportaccommodatie.
Bij binnenkomst verbindt u zich aan onderstaande gedragsregels die bij ons geldig zijn.
Algemeen










Het bezoek aan de accommodatie geschiedt op eigen risico. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, opgelopen
gedurende het verblijf in de accommodatie, of voor schade aan of verlies van, door gasten meegebrachte goederen;
Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag ten opzichte van andere gasten dient achterwege te blijven. Bij het plegen van diefstal dan wel agressief
en/of onzedelijk gedrag wordt de politie ingelicht;
Het personeel van de accommodatie is gerechtigd, gasten die zich hinderlijk gedragen en/of deze huisregels niet naleven, uit de accommodatie te
verwijderen en kan deze gasten (verdere) toegang tot de accommodatie (voor een bepaalde periode) ontzeggen;
Wij hanteren de gedragscode zwembaden Nederland;
Het is verboden te fotograferen of te filmen in de kleedruimtes:
Het personeel van de accommodatie is ten alle tijden gerechtigd om fotograferen of filmen te verbieden.
Het is alleen toegestaan foto’s van eigen familieleden te maken.
Het is niet toegestaan medewerkers of medegebruikers van zwembad en/of sportzaal te fotograferen of te filmen;
Filmen is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de personen die op beeld worden vastgelegd, dit geldt tevens voor de verspreiding
hiervan;
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Gasten die op individuele basis gebruikmaken van de accommodatie, dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs en zijn verplicht dit op
verzoek te tonen;
Maak voor het opbergen van uw waardevolle voorwerpen gebruik van de af te sluiten kluisjes (Inworp 0,50 ct, u krijgt uw geld na afloop terug!);
Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te houden;
Zwemmen is alleen toegestaan in specifiek daarvoor bestemde zwemkleding (geen string of topless toegestaan);
Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma zijn verplicht zwemvleugels en/of zwemvest te dragen en hebben alleen toegang onder
begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder, in badkleding die beschikt over een goede zwemvaardigheid. Deze begeleider dient zich in het
water te bevinden.
Het is niet toegestaan te roken, drugs te gebruiken of alcohol te drinken;
Het is niet toegestaan zich met schoenen in de zwemzaal en het blote-voeten-gedeelte van de accommodatie te begeven (u kunt hiervoor
schoenhoesjes kopen bij de receptie);
Hardlopen in de zwemzaal is niet toegestaan;
Bij gebruik van de sauna en de stoomcabine is het dragen van badkleding verplicht;
Bij gebruik van de sauna is gebruik van een handdoek verplicht;
Niet eten en drinken in het water;
Geen overlast bezorgen aan andere zwemmers;
Duiken is alleen toegestaan in het diepe gedeelte van het wedstrijdbad (niet boven de beweegbare bodem);
Douchen voor het zwemmen is verplicht;
Baby’s mogen alleen zwemmen met speciale zwemluiers;
Er mogen geen buggy’s in de zwemzaal;
Er zijn alleen zachte ballen toegestaan;
Het is niet toegestaan om te doen alsof er een verdrinking plaatsvindt;
Betreden van het SprayPark, het buitenterrein en het gebruik van de speelelementen op het buitenterrein gebeurt op eigen risico;
Op het buitenterrein mag (met blote voeten) gevoetbald worden;
De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;
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Glas- en aardewerk is alleen in de Sportbar & Lounge toegestaan;
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etens- en drinkwaren te nuttigen in de horeca, op het zwembadterras (binnen en buiten) en in de
kleedruimtes;
Roken is uitsluitend toegestaan op het daarvoor aangewezen deel van het terras aan de achterzijde van de accommodatie. Binnen het gebouw en
op het niet-roken deel van het terras is roken verboden;
Het is niet toegestaan met ballen te spelen in de Sportbar & Lounge en op het terras;
Het is niet toegestaan kinderen zonder volwassen begeleider te laten verblijven in de Sportbar & Lounge

Sporthal


Zie onze Algemene Voorwaarden.
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