
 

 

 

 

 

 

 

Corona-spelregels seizoen 2020 
 

 Openingstijden ma t/m vrij 09.00u tot 17.00u, weekenden 13.00u tot 17.00u 
 

 Koop uw entreebewijs bij de receptie en betaal met pin of contactloos (pin of mobiel).  
 

 Houd te allen tijde 1,5 meter afstand. In het water en op het park. Dit geldt voor iedereen, behalve 
voor gezinsleden en kinderen tot en met 12 jaar onderling. 
 

 Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet. 
 

 Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer 
alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een 
aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kun je jezelf omkleden in de daartoe 
aangewezen ruimtes. 
 

 Het ondiepe bad is alleen toegankelijk voor kinderen t/m 12 jaar.   
 

 Jongeren van 13 jaar en ouder krijgen een polsbandje om. 
 

 Het diepe bad wordt van 09.00u tot 12.00u alleen gebruikt voor rondjes zwemmen. 
Het diepe bad is met lijnen verdeeld in twee vakken. Eerste vak voor de recreatieve zwemmers en 
het tweede vak voor de tempo zwemmers. Na 12.00u is er nog één gedeelte vrij voor rondjes 
zwemmers.  
 

 Er mag niet ingehaald worden tijdens rondjes zwemmen. 
 

 Maximaal 10 personen per vak, dus 20 in zwemmers totaal. Als telsysteem maken we gebruik van 
ballen. Zijn ze op, moet u wachten tot er weer een bal terug gebracht wordt door een zwemmer. 
 

 Bij binnenkomst en vertrek moet u uw handen desinfecteren.  
 

 Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum; 
 

 Volgens de aangepaste regels doen wij meer chloor in het water. 
 

 Voor zwemmers ouder dan 18 jaar geldt het advies om zoveel mogelijk met het hoofd boven water 
te zwemmen. 

Volg altijd de aanwijzingen van het badpersoneel op. Mocht het nodig zijn, dan kunnen zij besluiten deze 
regels aan te passen.  Iedereen die het bad bezoekt, is zich bewust van de regels en houdt zich eraan. 


