Update 19 november 2020
Beste bezoeker van Sportcentrum de Zandzee,
Vanaf 19 november 2020 mogen wij onze deuren gelukkig weer openen. De maatregelen van voor
de sluiting blijven gehandhaafd. Hieronder benoemen we nogmaals de coronamaatregelen die
van toepassing zijn.

Reserveren
Wegens de eerder vermelde technische storing het volgende:
Vanaf 19 november 2020 werken wij met een nieuw reserveringsysteem. Dit gaat op een andere
manier dan u gewend bent.
Het reserveren gaat als volgt:
1. U maakt online een reservering via het nieuwe reserveringssysteem. Hiervoor dient u een
account aan te maken voordat u een reservering kan plaatsen.
2. Bij aankomst van uw zwembadbezoek loopt u langs de receptie. Bij de receptie wordt
gevraagd naar uw naam zodat wij kunnen controleren in het systeem of u gereserveerd heeft.
Uw pasnummer (indien in bezit) wordt gecontroleerd of u rekent af.
3. Zodra u heeft afgerekend of uw pasnummer heeft laten noteren kunt u gaan zwemmen.

Vervallen (betaalde) reserveringen
Reeds betaalde reserveringen die gepland stonden tussen 5 en 18 november zijn komen te
vervallen.
Deze reserveringen kunnen wij op 2 manieren compenseren:
1. Door middel van een vrijkaartje;
2. Het verplaatsen van de reservering naar een nieuwe datum.
Voor beide manieren dient u uw oude e-ticket/bevestiging mee naar het zwembad te nemen.

Storing
Zoals eerder aangegeven, hebben wij nog altijd te maken met een grote storing. Hierdoor doen
zijn onze IT-systemen niet beschikbaar en zijn wij helaas niet zo makkelijk te bereiken.
Vanaf heden kunt u ons op de onderstaande wijze bereiken:
1. Telefonisch via 035 - 693 35 54
2. E-mail via info.dezandzee@gmail.com, let op dit is een ander e-mailadres dan dat u van ons
gewend bent.
3. Facebook messenger

Horeca
De horeca blijft gesloten. De horeca ruimte kan niet gebruikt worden als wachtruimte.

Douches
Vanaf heden zijn de douches gesloten. Dit betekent dat de douches niet gebruikt mogen worden.

Banenzwemmen
Maandag tot en met vrijdag is er1 tijdblok. U dient hiervoor te reserveren echter kunt u
langskomen wanneer u het schikt op de gereserveerde dag. Voor de avond kunt u een keuze
maken uit twee tijdsblokken. Zaterdag en zondag dient u eveneens te reserveren in één van de
twee tijdsblokken.

Recreatief zwemmen
We mogen per ruimte 30 bezoekers ontvangen.

Recreatief zwemmen (tot 2 jaar gratis) :
In het weekend hebben wij verschillende tijdblokken gecreëerd. U dient van te voren in 1 van deze
tijdsblokken te reserveren. Wij mogen 30 bezoekers ontvangen en s er een kans dat deze
tijdsblokken zijn uitverkocht.
De tijdsblokken zijn als volgt:
Maandag t/m vrijdag: 13:00 - 15.30 uur
Zaterdag :

12.00 - 13.45 uur / 14.15 – 16.00 uur

Zondag:

10.00 – 11.45 uur/ 12.15 – 14.00 uur / 14.30 – 16.15 uur.

Recreatief zwemmen Kids only t/m 17 jaar (geen volwassenen)
Voor kinderen t/m 17 jaar geldt niet het maximum aantal van 30 personen in een ruimte. Wij
stellen hiervoor een maximum van 150 personen.
Speciaal voor Kids only hebben wij een tijdsblok gecreëerd op zaterdag en zondag. Tijdens deze
tijdsblokken zijn er geen volwassenen toegestaan en ben je in het bezit van een A-diploma.
De tijdsblokken zijn als volgt:
Zaterdag 14:15 - 16:00 uur.
Zondag 14:30 - 16:15 uur.

Familie zwemmen
Het familiezwemmen op zondag komt te vervallen, hiervoor in de plaats bieden wij recreatief
zwemmen aan.
Voor het familie zwemmen op woensdag van 09:00 – 12:00 uur zijn geen aanpassingen.

Discozwemmen
Wij kunnen 150 kinderen verwelkomen om lekker te komen discozwemmen.

Ouder en kind zwemmen
Voor het Ouder & Kind zwemmen geldt vanaf nu een maximum van 15 deelnemers, verder zijn er
geen aanpassingen.

Doelgroepen/Aquasporten/warmwaterzwemmen 18+/borstcrawl lessen
Aantallen worden aangepast in verband met 1,5 meter maatregel. De webshop is zo ingericht dat
de juiste hoeveelheid klanten kunnen meedoen met een activiteit.
Aanpassing van tijden in verband met contactmomenten op de dinsdag:
12:15 - 13:15 uur Warm Water Zwemmen 18+
13:30 - 14:15 uur SeniorenFit
14:30 - 15:15 uur SeniorenFit

Reguliere Zwemlessen
Alle zwemlessen voor de reguliere zwemlesgroepen gaan weer door.
Vriendelijke verzoeken wij de ouders om de kinderen eerder dan gebruikelijk te brengen in
verband met de contactmomenten met de opvolgende lesgroepen. (15 minuten voor aanvang
zwemles omkleden – 10 minuten voor aanvang zwemles kinderen overdragen aan zwemdocent
bij douche.).
Er is begeleiding van Corona-Coördinatoren naar kleedruimtes/cabines voor juiste spreiding (bij
aankomst en vertrek)
Ouders die kinderen begeleiden mogen kinderen ondersteunen bij het omkleden indien nodig in
het kader van veiligheid.
Wij verzoeken u thuis de badkleding al aandoen zodat in de kleedkamer alleen de overkleding nog
maar hoeft te worden uitgetrokken. Hierdoor zijn de contactmomenten met anderen zeer minimaal
en daarmee is het dus ook veiliger voor iedere bezoeker.

Zeemeermin cursussen
De zeemeermin cursussen starten op donderdag 19 november en vrijdag 20 november. De cursus
wordt met 2 weken opgeschoven.

Volwassen zwemles
Voor de volwassen zwemles zijn er geen aanpassingen.

Mondkapjesplicht
Nog altijd geldt het dringende advies voor het dragen van een mondkapje in Sportcentrum de
Zandzee. Zodra dit verplicht wordt vanuit de overheid, geldt uiteraard dat het dragen van een
mondkapje in Sportcentrum de Zandzee ook verplicht is.
We willen iedereen nogmaals vragen om bij binnenkomst je badkleding aan te hebben, zodat in
de kleedkamer alleen de overkleding nog maar hoeft te worden uitgetrokken. Hierdoor zijn de
contactmomenten met anderen zeer minimaal en daarmee is het dus ook veiliger voor iedere
bezoeker.
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Het team van Sportcentrum de Zandzee

