
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP: EXTRA CORONA REGELS !! 

REGELS ZWEMBAD 
 

Er zijn speciale maatregelen van kracht betreffende het gebruik van het zwembad. Deze maatregelen zijn 

nodig om verdere verspreiding van het CORONA virus tegen te gaan. Houd u zich goed aan de regels, zo-

dat we het zwembad ook open kunnen houden. De regels voor kinderen tot en met 12 zijn anders als 

voor 13+ jeugd en volwassenen. Dat is vervelend, maar helaas niet te voorkomen. 
 

 

Dit zijn de regels: 

Als u ziek bent, is het verboden te zwemmen 

De WC blij� gesloten, gaat u voor het zwemmen naar het toilet. 

Er is geen omkleedmogelijkheid 

Ligstoelen mogen niet verschoven worden, ze moeten op anderhalve meter afstand staan 

Er mogen in totaal maximaal 20 personen op het zwembadterrein aanwezig zijn. 

Er zijn strikte %jdslots waarop u kunt zwemmen. U moet zich hiervoor aanmelden.  

Zonder aanmelding mag u niet op het zwembadterrein komen 

Kinderen tot en met 12 hoeven zich niet aan te melden voor hun %jdslot 

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen in hun %jdslot vrij zwemmen 

Kinderen t/m 12 jaar moeten in bezit zijn van een lee�ijdsarmband, verkrijgbaar op de recep%e 

Het zwembad is verboden voor niet-zwembekwame kinderen 

Iedereen van 13 jaar en ouder mogen alleen banen zwemmen 

Iedereen van 13 jaar en ouder is verplicht 1,5 meter afstand van elkaar te houden 

Het kinderbad is verboden voor iedereen van 13 jaar en ouder 

Voor banenzwemmen geldt een verplichte zwemrich%ng, inhalen is verboden 

Er is een %jdelijke ingang bij de recep%e gemaakt. Dit is alleen ingang 

Let op bij het wachten dat u anderhalve meter afstand tot elkaar bewaakt 

De uitgang mag alleen als uitgang gebruikt worden 

De %jdelijke toegangscontrole geldt niet als toezicht. Het blij� een zwembad zonder toezicht. 

De normale regels voor het zwembad blijven kracht, tenzij er in deze regels van wordt afgeweken 
 

 

 

Tijdslot 1 09.00 – 10.00 uur banenzwemmen 

Tijdslot 2 10.00 – 11.00 uur Kinderen van zwembekwaam tot en met 12 jaar 

Tijdslot 3 11.00 – 12.00 uur banenzwemmen 

Tijdslot 4 12.00 – 13.00 uur Onderhoud 

Tijdslot 5 13.00 – 14.00 uur banenzwemmen 

Tijdslot 6 14.00 – 15.00 uur Kinderen van zwembekwaam tot en met 12 jaar 

Tijdslot 7 15.00 – 16.00 uur banenzwemmen 

Tijdslot 8 16.00 – 17.00 uur banenzwemmen 

 Het opvolgen van deze regels is zeer belangrijk om verspreiding van 

het Coronavirus tegen te gaan.  Overtreding van de regels leidt tot 

een verbod om de camping te betreden 


