Nunspeet, 26 juni 2021

Basisregels voor recreatief zwemmen
Kom gezellig recreatief zwemmen in zwembad De Brake. Al onze speelelementen zijn weer open.
Ook kan er weer gebruik worden gemaakt van de kruidenbaden en stoomcabine. Let er wel op dat er
in het kruidenbad max. 1 persoon tegelijk in mag (m.u.v. 2 personen uit hetzelfde huishouden).
Behoud ook in de kruidenbaden en stoomcabine 1,5 meter afstand.
Kijk op onze website onder het kopje Tijden en tarieven voor ons actuele rooster.
Vanaf zaterdag 26 juni gelden de volgende maatregelen en versoepelingen:
• Mondkapjesplicht vervalt
• Vrije doorgang zonder reservering via de webshop (recreatiefzwemmen, vol=vol)
• Bezoekers dienen zich wel te registreren. Invullen van een gezondheidscheck in de entreehal blijft
verplicht
• Houd 1,5 meter afstand
• Kleedkamers en douches open
Heb je een gezinspas? Dan kan deze weer worden gebruikt.
Gebruik toiletten, kleedruimtes, kluisjes en douches tijdens recreatief zwemmen
Alle toiletten kunnen weer worden gebruikt. Voor het omkleden kunnen alle omkleedruimtes weer
worden gebruikt. In de grote omkleedruimten zijn met markeringen ruimtes aangegeven om de 1,5
meter afstand te waarborgen. Er mag geen kleding achterblijven in de (grote) omkleedruimten. De
kledingkluisjes zijn weer beperkt open (inworp € 0,20 welke je na opening niet retour ontvangt), dus
daar kan de kleding in worden achtergelaten. Zijn er geen kluisjes meer beschikbaar? Neem dan je
kleding in een plastic tas mee naar de zwemzaal. Op de banken langs het 25 meter bad (gemarkeerd op
1,5 meter) en stoelen rondom de baden kunnen bezoekers hun spullen plaatsen. De kleine pandkluisjes
nabij de douches zijn ook te gebruiken na inworp van € 1,- die je bij openen weer terug ontvangt.
Klanten lopen via de aangegeven route naar het bad. Het is weer mogelijk om gebruik te maken van de
douches na het zwemmen. Wel adviseren wij je thuis te douchen.
Gedrag en gebruik van de zwemzaal tijdens recreatief zwemmen
Zoals overal geldt, is het buiten en in het zwemwater van belang dat alle bezoekers zich houden aan de
1,5 meter afstand tot niet gezinsleden. 5 tot 10 minuten voor het einde van de activiteit worden
klanten verzocht het bad te verlaten, zodat zij direct naar de kleedruimte kunnen. Daarna zal de
zwemzaal en omkleedruimtes worden gedesinfecteerd zodat een volgende groep zwemmers veilig de
zwemzaal kan betreden.

We willen graag onderstaande punten extra onder de aandacht brengen:
• Voor de doorstroom is het prettig als er vooraf thuis gedoucht wordt en de zwemkleding wordt
aangetrokken.
• Neem een tas/zak mee voor de kleding zodat deze kan worden meegenomen naar het bad als er
geen kledingkluisjes meer beschikbaar zijn.
• Kom maximaal 5 minuten voor aanvang van het recreatief zwemmen naar De Brake.
• 5 minuten voor het einde van het recreatief zwemblok wordt je verzocht het zwembad te verlaten.
• Om geen opstopping bij de spiegels in de hand te werken, zijn de haardrogers uitgeschakeld en
kunnen niet gebruikt worden.

LEES OOK: onze basisregels voor jouw bezoek aan het zwembad De Brake.
Wij rekenen op jouw begrip! Samen zwemmen we veilig en plezierig.

