
 

 

Onze huisregels  

Sportbedrijf Raalte heet u van harte welkom in deze zwemaccommodatie. Voor een prettig verblijf is 

uit het oogpunt van veiligheid, hygiëne en orde van belang, dat u kennis neemt van onderstaande 

punten.  Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende 

regels.  

We verwachten van u dat 

- U in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs 

- De aanwijzingen van het personeel worden opgevolgd 

- Rijwielen geplaatst worden in de daarvoor bestemde rekken/aangegeven plaatsen 

- Voordat u gaat zwemmen u eerst gaat douchen in verband met hygiëne. Zwemmen is alleen 

toegestaan in daarvoor bedoelde zwemkleding. 

- Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken wordt gegooid. 

- U rekening houdt met elkaar. U dient zich zo te gedragen dat anderen geen last van u 

hebben. 

Dit is niet toegestaan 

- Glas en aardewerk zijn op het hele complex niet toegestaan 

- Roken is in het gebouw, rond de zwembaden en in de aangegeven rookvrije zones niet 

toegestaan. 

- Huisdieren zijn niet toegestaan 

- Wapens of andere geweldsvoorwerpen zijn verboden. 

- Overmatig lawaai/muziek is niet toegestaan. 

- Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden in deze accommodatie niet getolereerd. 

- Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. 

- Aangeschoten of dronken bezoekers worden van het terrein verwijderd. 

Extra service 

- De witte stoelen kunt u gebruiken en nadien weer terugzetten. 

- Voor jonge kinderen zonder zwemdiploma zijn er zwemvleugeltjes te leen. 

- Maak voor het opbergen van uw waardevolle spullen gebruik van de aanwezige kluisjes. 

Spullen en etenswaar 

- Het nuttigen van zelf meegebrachte etenswaren is toegestaan, als deze in onbreekbare 

materialen zijn verpakt en dit buiten het water gebeurt. 

- Het personeel beoordeelt of u gebruik mag maken van meegebrachte hulpmiddelen, van 

welke aard dan ook. 

- Alcoholische dranken zijn alleen toegestaan voor personen vanaf 18 jaar. 

Verantwoordelijkheid 

- De ouder/verzorger is te allen tijde verantwoordelijk voor het kind. Houd daarom altijd 

toezicht op uw kind, in alle bassins! 

- Sportbedrijf Raalte is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw 

eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet 

aansprakelijk worden gesteld. 

- Bij ander gebruik van de accommodatie wordt door een huurcontract de gebruiksregels 

geregeld. 

Bij overtreding van huisregels kan toegang voor bepaalde periode ontzegd worden. Bij het plegen 

van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.  


