Bezoekersinfo: Zwemmen bij Zwembad “Den Inkel” binnenbad (versie oktober 2020)
Om bezoekers op een veilige en verantwoorde wijze te laten zwemmen volgen we de landelijke
richtlijnen vanuit het RIVM.
Wij vragen aan iedere bezoeker volledige medewerking en begrip voor alle maatregelen, tijdens een
bezoek aan Zwembad “Den Inkel”. Alleen op deze wijze kunnen wij zorgen voor een veilige en
verantwoorde omgeving voor bezoekers en medewerkers. Wij vragen iedereen dan ook goed
voorbereid te zijn op een bezoek aan ons zwembad.
Handleiding reserveren via onze website:
Voorafgaand aan ieder bezoek dient online een reservering te worden gemaakt via
www.zwembaddeninkel.nl, onder “reserveer nu”. Zonder reservering mag er helaas geen toegang
gegeven worden tot het zwembad!
Stap 1: Kies op onze website voor “reserveer nu”
Stap 2: Onder categorie kiest u voor het gewenste bad (binnenbad).
Stap 3: Bij afspraaktype kiest u voor het gewenste type
Stap 4: Vul het aantal personen in.
Stap 5: Kies de juiste datum en kies voor een tijdstip onder de kalender.
Stap 6: De reservering wordt afgerond met een betaling via Ideal en is vervolgens niet meer te
annuleren.
Stap 7: Aan de receptie van het zwembad overlegt u de betaalbevestiging, dit is mogelijk via een
uitgeprinte versie en/of door deze te tonen op de mobiele telefoon.
Algemene regels:
-

-

-

Voor iedere bezoeker (vanaf 13 jaar) geldt een verplichting tot het dragen van een
mondkapje in het gebouw.
Volg bij aankomst de routing richting de receptie, via de koffiehoek naar de zwemzaal. Na
afloop van de les via de douches/toiletten richting de kleedkamers. Na het omkleden wordt
het zwembad verlaten via de receptie, het draaihek en langs de hekken richting het
parkeerterrein.
Er is geen mogelijkheid tot douchen, uiteraard kunnen de toiletten wel gebruikt worden.
Draag zwemkleding alvast onder de gewone kleding. Zodat u bij aankomst geen gebruik
hoeft te maken van de kleedkamers, hiervan is een gedeelte namelijk niet in gebruik om
ervoor te zorgen dat ook daar de 1,5 meter afstand gewaarborgd is. Na afloop van het
zwembezoek is het uiteraard wel mogelijk om de kleedruimtes te gebruiken.
Iedere bezoeker desinfecteert zijn of haar handen bij binnenkomst.
Bewaar ten alle tijden minimaal 1,5 meter afstand tot andere personen (dit geldt voor
iedereen die 18 jaar en ouder is).
Volg de meest actuele richtlijnen op die door het RIVM worden gecommuniceerd.
Blijf thuis bij gezondheidsklachten.
Volg de aanwijzingen op van onze medewerkers.

Banenzwemmen:
-

Lees de toegangsvoorwaarden hierboven onder “Algemene regels”.
Banenzwemmen is mogelijk in tijdsblokken van 45 minuten.
Banenzwemmen is alleen bestemd voor bezoekers van 16 jaar en ouder.
Voor en na het zwemmen geldt een verplichting tot het dragen van een mondkapje.

Recreatief zwemmen:
-

Lees de toegangsvoorwaarden onder “Algemene regels”.
Vanaf vrijdag 25 september is het binnenbad op vrijdagavond open van 19:00 tot 21:00 uur.
Deze uren zijn bestemd voor kinderen tot en met 12 jaar plus eventuele begeleidende
volwassenen. Ook hiervoor dient vooraf gereserveerd te worden (zie “handleiding
reserveren”). In de koffiehoek zitten is niet mogelijk, vanwege de beperkte ruimte.

Zwemlessen/doelgroepen:
-

-

Iedere les mag gevolgd worden vanuit de zwemzaal, dit in verband met de beperkte ruimte
in de koffiehoek.
Per leerling mag er 1 ouder/verzorger mee de zwemzaal in. Andere kinderen zijn niet
toegestaan in de zwemzaal, dit in verband met de veiligheid en om het aantal personen in de
zwemzaal zoveel mogelijk te beperken.
Iedere ouder/verzorger die mee komt naar de zwemles, is verplicht om vanaf binnenkomst,
tot het verlaten van het gebouw, een mondkapje te dragen.
Een kind naar zwemles brengen en niet bij de zwemles blijven kijken is zeker toegestaan. Na
afloop van de les kunt u, uw zoon of dochter weer ophalen en helpen met omkleden. Hierbij
wordt de routing gevolgd, zoals beschreven bij “algemene regels”. Een ander kind
meenemen is in dit geval geen problemen, want wij begrijpen heel goed dat het niet altijd
mogelijk is om ‘opvang’ te regelen.

Voor de M.B.V.O., donderdagochtend zwemlessen, baby-, dreumes- en peuterzwemmen gelden
afwijkende afspraken. Deze bezoekers zijn apart geïnformeerd.
Heeft u vragen? Wij zijn het best bereikbaar per e-mail: receptie@zwembaddeninkel.nl
Alvast bedankt voor de medewerking en een fijn zwembad bezoek toegewenst!

