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≈ BILJOENBAD

Biljoenbad is onderdeel van Sport in Rheden

Huisregels 

• Om de veiligheid, kwaliteit en een aangenaam verblijf van alle bezoekers te optimaliseren 
dient iedere gebruiker van het zwembad zich te houden aan onderstaande regels.

• Voordat u het zwembad betreedt meldt u zich bij onze receptie aan via ons meldsysteem.
• Mocht u de afspraak niet na kunnen komen dan verzoeken wij u om telefonisch, per mail of via de 

button op onze website af te melden.
• Het betreden van het zwembad en het deelnemen aan de lessen geschiedt op eigen risico. 
• Voor het zwemmen graag gebruik maken van de douches.
• Omkleden dient te gebeuren in de aanwezige kleedkamers.
• Het gebruik van de kleedruimten mag plaatsvinden vanaf 15 minuten voor aanvang van het tijd-

stip van gebruik tot maximaal 15 minuten na afloop van het gebruik zoals vermeld in de reserve-
ringsbevestiging. In speciale gevallen kan hiervan met toestemming van de directie afgeweken 
worden.

• In verband met de hygiëne is het nuttigen van etenswaren en drinken niet toegestaan in de 
zwembadruimte en in de kleedkamers. Dit mag alleen in de horeca.

• In verband met de hygiëne is niet toegestaan buiten de kleedkamers en rond het zwembad met 
schoenen te betreden. 

• Vanaf de kleedruimten gebruikt men overschoentjes, slippers of blote voeten.
• Het is toegestaan om klein zelf meegenomen speelmateriaal in het zwembad mee te nemen, 

mits er toestemming verleend is door het badpersoneel.
• Zwemkleding in het zwembad is verplicht. Andere kleding zoals pet, T- shirt, ondergoed en derge-

lijke zijn niet toegestaan tenzij er toestemming is verleend door het badpersoneel.
• Er mag geen kleding blijven hangen in de kleedkamers. Waardevolle spullen en tassen kunt u in 

de daarvoor bestemde kluisjes (€1,00) of kledingrekken doen
• Indien er redenen zijn om geen gebruik te maken van de lockers dient hier overleg over plaats te 

vinden met de zweminstructeurs.
• De nooduitgangen en noodvoorzieningen (zoals brandblusapparatuur, AED) mogen niet geblok-

keerd worden door materialen.
• De hulpmiddelen als eigen rolstoel dienen geparkeerd te worden op daarvoor bestemde plaats 

bij de kleedruimtes.
• De directie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden betreffende schade (vermis-

sing, diefstal e.d.) of letsel opgelopen in of rondom kleedkamers en zwembad.
• Kinderen zonder diploma hebben alleen toegang met een meezwemmende volwassene van 18 

jaar of ouder, die in het bezit is van een zwemdiploma (kind in het water, ouder in het water).
• Voor uw veiligheid is het alleen toegestaan te duiken in het diepe gedeelte van het wedstrijdbad.
• Niet rennen in de zwemzaal en/of op de perrons.
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Gedragsregels

• U bent verplicht zich aan deze regels te houden en de aanwijzingen van de zweminstructeurs zon-
der discussie op te volgen.

• In verband met de veiligheid kunt u het zwembad pas betreden als de docent(e) van uw eigen les 
in het zwembad aanwezig is.

• Mocht u bekend zijn met epilepsie of een andere aandoening waarbij u uw bewustzijn kan verlie-
zen meldt u dat dan bij onze receptie of instructeur die u les verzorgd.

• Mensen die drager zijn van een besmettelijke ziekte en daarmee de gezondheid van andere 
zwemmers in gevaar kunnen brengen mogen geen gebruik maken van ons zwembad.

• Er mag gebruik gemaakt worden van de oefenmaterialen i.o.m. de zweminstructeur. Na afloop 
dienen deze materialen weer opgeruimd te worden.

• Het is toegestaan om klein zelf meegenomen speelmateriaal in het zwembad mee te nemen, 
mits er toestemming verleend is door zweminstructeurs.

• Ouders dienen toezicht te houden op hun kind(eren)! Ook op broertjes en zusjes die niet zwem-
men.

• Het is in verband met privacy van onze zwemmers en docenten niet toegestaan zonder toestem-
ming van derden foto’s te maken. 

• Onderwater fotograferen en filmen is niet toegestaan.
• Er dient ten alle tijden rekening gehouden worden met andere gasten.
• Bij het niet opvolgen van instructies en misdragingen kan verwijdering voor een bepaalde periode 

worden gelast zonder restitutie van het entreegeld.
• Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. 
• Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te houden. 
• Ongewenste of gewenste intimiteiten worden in dit zwembad niet getolereerd. 
• In alle niet vernoemde situaties zullen de zweminstructeurs passend optreden en beslissen.
• Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan deze huisregels.
• Bij het plegen van een strafbaar feit wordt altijd de politie ingeschakeld.
• Het misbruik van en/of handelen in alcoholische dranken en drugs is niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming ons zwembad te gebruiken voor zwemles- 

of trainingsdoeleinden aan derden.
• Voor de uitgebreide versie verwijzen wij u naar de reglementen op onze website.
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