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HUISHOUDELIJK REGELEMENT ZWEMBAD DE DELTE 

 
BIJ BETREDEN VAN HET ZWEMBAD GAAT U AKKOORD MET ONDERSTAANDE REGELS 

 

• Bij binnenkomst dient u een geldig toegangsbewijs te tonen. Bij fraude zal deze worden ingenomen en wordt 

toegang ontzegd 

• De aanwijzingen van de dienstdoende medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd 

• Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang onder begeleiding van een 

volwassene (minimaal 18 jaar) in zwemkleding. De volwassene dient de zwemkunst machtig te zijn en binnen 

handbereik van het kind te zijn. 

• Kinderen onder 11 jaar (tot en met 10 jaar) hebben geen toegang tot het zwembad zonder begeleiding 

• Bij drukte op de zonneweide kan er besloten worden dat er niet meer gevoetbald wordt i.v.m. de veiligheid van de 

overige gasten 

• Fietsen plaatsen in de daarvoor bestemde fietsenstalling 

• Roken in of bij de zwembaden is niet toegestaan 

 

• Niet onnodig rondhangen bij de kleed- en douchegelegenheden 

• Geen kleding in de kleedhokjes laten hangen, hierdoor houd je een hokje bezet; kleding kan op haken of in de 

kluisjes worden opgeborgen; kleiding in de hokjes, kan door de dienstdoende medewerker worden verwijderd 

• Zwemmen is uitsluitend toegestaan in gepaste zwemkleding; zwemmen in t-short is niet toegestaan, behalve voor 

peuters en kleuters 

• Personen die niet (goed) kunnen zwemmen, dienen zwemvleugels en/of andere zwemhulpmiddelen te gebruiken 

 

• Wanneer naar opvatting van de toezichthouder/medewerker de veiligheid in gedrang komt, kan de toegang tot het 

bad worden ontzegd 

• Het zwembad is ingedeeld in een pierenbad, familiebad en diepe bad. Elk bad heeft zijn eigen regels die door 

borden aan de zijkanten worden gecommuniceerd 

• Duiken in het pierenbad en familiebad is verboden 

• Drijfmiddelen zijn alleen toegestaan in het pierenbad en familiebad 

• De toezichthouder bepaald of en welke duikplanken open en/of gesloten zijn voor passend gebruik 

 

• Waardevolle artikelen kunt u opbergen in de daarvoor bestemde kluisjes. Gebruik hiervan is gratis, onder inwerpen 

van een één euro of 50 cent munt 

• Het zwembad kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal en/of vernieling 

• Veroorzaakte schade zal te allen tijde op de veroorzaker worden verhaald 

• Gevonden voorwerpen dienen bij de kassa te worden ingeleverd 

 

• Het meenemen en/of nuttigen van alcoholische dranken en drugs is verboden 

• Pesten, storend gedrag, ongewenste en gewenste intimiteiten, luidruchtigheid worden niet toegestaan. Dit 

ongewenst gedrag kan worden gemeld bij de toezichthouder/medewerker. Personen die zich hieraan schuldig 

maken, kan de toegang tot het zwembad worden ontzegd 

• Ongewenst gedrag kan worden gemeld bij de Vertrouwens Contact Persoon. Onze VCP-ers zijn gemeld op de 

kassa gebouw 

• Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Stichting De Delte 

werkt conform deze verordening. Daarnaast is er voor elke betaalde en vrijwillige medewerker, een VOG 

aangevraagd 

 


