AQUASPORTEN ZIJN WEER GESTART!
Wij hebben goed nieuws, want ons zwembad is weer open. En dat betekent dat we onder
andere Aquasportief workouts hervatten. Daarvoor gelden bepaalde voorwaarden waarover
we je eerst graag wat meer vertellen. De veiligheid van onze bezoekers en onze medewerkers
staat voorop. Hygiëne en voldoende afstand kunnen houden, zijn daarbij de belangrijkste
onderwerpen. Er zijn een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen, die een verantwoorde
toegang tot het zwembad mogelijk maken.
Anders dan normaal
Je zult merken dat het anders gaat dan je gewend bent. Dat betekent dat je thuisblijft wanneer
je (milde) klachten hebt, te allen tijde 1,5 meter afstand houdt en dat wij er alles aan doen om
extra tijd te besteden aan schoonmaken en hygiëne. We laten daarom minder mensen toe tot
ons zwembad en beperken de toegang tot de faciliteiten, zoals douches en kleedkamers.

Reserveren
Vanaf 1 september is uw huidige abonnement weer geldig. U dient echter nog wel een
workout te reserveren. Klikt daarom hier om te reserveren. Reserveer daarom ruim van te
voren. Uw reservering zal door ons worden bevestigd. Zonder reservering is het helaas nog
niet mogelijk om te zwemmen.
In het doelgroepenbad kunnen weer naar 20 tot 25 personen actief zijn en in het 25 meter bad
(afhankelijk van de les) maximaal 40 gasten. Dit, omdat de afstandsbeperking in het water is
komen te vervallen voor alle groepen, maar zodra u uit het water gaat, dienen personen van
18+ weer de 1,5 meter maatregel in acht te nemen.
Samen houden we het veilig
Lees voorafgaand aan je bezoek onze corona-voorzorgsmaatregelen. Extra Corona
informatie.
Voordat je naar het zwembad gaat




Blijf thuis bij klachten. Bekijk hier de RIVM-maatregelen.
Gebruik thuis het toilet en de douche en trek zwemkleding aan onder de gewone
kleding.
Kom 5 minuten voordat de les begint.

Graag maken we de volgende afspraken met u;
• De veiligheid en gezondheid van onze gasten én medewerkers staat voorop.
• Kom niet met het openbaar vervoer.
• Alle basis regels als, handenwassen, 1,5 m afstand houden en thuisblijven bij klachten
worden nageleefd.
• De gasten onderling houden 1,5 m afstand van medewerkers en v.v. Uiteraard kunnen gasten
uit één huishouden dicht bij elkaar zijn. In het water geldt geen afstandsbeperking!
• Kort na douchen is vanaf 24 augustus toegestaan. (Geen gebruik van shampoo en/of douche

gel).
• Zorg dat u thuis de zwemkleding al aan heeft onder uw gewone kleding. Doe gemakkelijke
bovenkleding aan, zodat u niet veel moeite hoeft te doen met uit- aankleden.
• Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van de les naar binnen en scan uw ticket bij
de tourniquet van AquaFun. U kunt hier eventueel omkleden.
• i.v.m. de verbouwing van AquaFun dient u nog wel over te steken naar de zijde van het 25
meter bad. Kleedzaal 0 wordt gebruikt om in de zwemzalen zelf te komen.
• Draag a.u.b. aangepast schoeisel, bijvoorbeeld slippers, zodat u de vloer niet vervuilt.
• De kleding gaat in een tas en kan daarna in een locker.
• Na de les kunt u via een van de kleedzalen terug naar de garderobe van AquaFun.
• U verlaat ons pand via het centrale trappenhuis. Op die manier hebben we een
éénrichtingsverkeer.
Tijdens de Aquasportief workouts
 De docent houdt 1,5 meter afstand van u, maar u hoeft in het water geen 1,5 m afstand
te houden. Zodra u op de kant van het zwembad bent, geldt de 1,5 meter afstand weer
wel. Wanneer u even wilt uitrusten, ga dan uit het water en rust uit op een bank..
Wanneer zien we je weer?
Samen kunnen we het veilig maken en houden. We kijken ernaar uit om je weer te zien!
Namens het hele team van zwembad Sportiom Sportfondsen.

