Wat moet u weten als u wilt zwemmen?























U dient vooraf via onze webshop te reserveren. Klik op de button “Tickets” op de
hoofdpagina. Kies uw activiteit. Klik daarna op het rondje voor de door u gewenste en
beschikbare tijd. Maak een keuze voor losse E-ticket en vul aantal in of kies met “badenkaart scannen aan de receptie”. Vervolg de procedure door onder aan de pagina op de aangeven
button te klikken
U kunt reserveren op de dag zelf (indien er nog plaatsen beschikbaar zijn) en/of maximaal 7
dagen vooruit.
U reserveert voor het banenzwemmen of aquasport voor een periode van maximaal 45
minuten.
De tijden waarbinnen in blokken kan worden gezwommen vindt u onder “ Openingstijden” in
het menu van onze website.
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts. Als u zich beter voelt en 24 uur lang geen
gezondheidsklachten heeft gehad, bent u genezen. Dan kunt u anderen niet meer besmetten.
Wij verzoeken u, voordat u naar het zwembad komt, thuis te douchen De douches in het
zwembad zijn voor én na het zwemmen niet beschikbaar.
Trek thuis alvast uw badpak of zwembroek onder uw kleding aan en neem een tas mee waar
u uw kleding in kunt doen. De lockers zijn niet beschikbaar. De tas met kleding neemt u mee
naar de zwemzaal en zet hem op de daarvoor beschikbare plaats. Neem geen waardevolle
spullen mee. Alleen uw bankpas of badenkaart plus de uitdraai van uw reservering .
Komt u niet eerder dan 5 minuten voor het gereserveerde tijdstip naar het zwembad.
Houdt u er rekening mee dat wij de chloorwaardes hebben moeten verhogen.
U kunt alleen met Ideal in de webshop of contactloos bij de receptie betalen. Het losse
tarief is € 5,00. U kunt ook een 15-baden kaart kopen voor € 50,00. Als u geen barcode kaart
heeft, betaalt u de eerste keer € 6,00 extra.
LET OP! Wij werken met tijdblokken van 45 minuten. Bent u te laat, uw gereserveerde eindtijd
blijft staan!
U kunt 40 minuten zwemmen in het door u gereserveerde tijdsblok. Wij verzoeken u 5 minuten
voor het einde van uw tijdsblok het zwembassin uit te gaan.
Ook in het water is de 1,5 meter regeling van toepassing.
Na afloop kunt u zich wel omkleden in de daarvoor aangegeven kleedgelegenheden.
Tijdens het banenzwemmen kunnen maximaal 30 zwemmers gebruik maken van het grote
wedstrijdbassin.
Volg de aangegeven route in de accommodatie en de instructies van ons personeel op. Houdt
overal 1,5 meter afstand van elkaar.
Bent u na uw reservering toch niet in staat te komen, laat het ons tijdig weten. We kunnen dan
misschien nog iemand anders blij maken.
In onze accommodatie dient u rekening te houden met de richtlijnen van het RIVM. Wij staan
voor een plezierig en veilig verblijf in onze accommodatie.
Er zijn vast nog heel veel vragen. Houdt deze nog even vast, want veel vragen zullen
waarschijnlijk de komende dagen automatisch worden beantwoord.
Of we onze activiteiten in de komende maanden kunnen uitbreiden, hangt af van de
regelgeving van de overheid en het gedrag van onze bezoekers.

Wat moet u nog meer weten over:








Recreatief zwemmen: Dit is in beperkte vorm voor specifieke groepen mogelijk. Zie elders op
onze websites
Zwemlessen. Deze zijn opgestart.
Privé zwemlessen en zwemlessen voor volwassenen. Informatie hierover kunt vragen bij
onze recepties of op onze websites
Baby-, Peuter-, kleuterzwemlessen. Informatie hierover kunt vragen bij onze recepties of op
onze websites
Jip’s Spartelclub. Deze activiteit is in beperkte vorm opgestart
Senior Aqua Fit: Deze zijn opgestart
Aquasporten: Deze zijn opgestart. Zie onze websites.




De horeca: Is op bepaalde tijden geopend.
Studentenkaart: Deze zijn voorlopig niet bruikbaar. We kennen één tarief.

Samen gaan we er iets moois van maken. Wij danken u voor uw begrip en medewerking.
Wij zien uw komst met plezier tegemoet en wensen u een fijn moment in ons zwembad.

