
Optisport huisregels

Van harte welkom in deze sportaccommodatie. Wij streven ernaar dat al onze gasten optimaal gebruik kunnen maken van de 
beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen je onze regels te lezen en na te leven.

De directie van Optisport Exploitaties is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van jouw eigendommen en/of 
lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

In deze accommodatie geldt de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.).

In gevallen dat dit reglement niet voorziet, beslist het management van de accommodatie.

Douchen is verplicht. Huisdieren worden niet 
toegelaten in de accommodatie.

In deze accommodatie gaan 
medewerkers en gasten 
respectvol met elkaar om.

Dit is een rookvrije 
accommodatie. Dat geldt ook 
voor waterpijp en e-sigaret.

Bezoekers vanaf 14 jaar 
dienen zich op verzoek van de 
medewerkers te legitimeren.

Personen onder 18 jaar zonder 
zwemdiploma hebben alleen 
toegang onder begeleiding 
van een persoon van minimaal 
18 jaar (in zwemkleding), die 
beschikt over een goede 
zwemvaardigheid.

Bezoekers die niet kunnen 
zwemmen mogen alleen 
zwemmen in de ondiepe 
baden. Ter herkenning dragen 
zij en ook de begeleiders 
een oranje polsband. De 
begeleider is minimaal 18 jaar (in 
zwemkleding) en beschikt over 
een goede zwemvaardigheid. 
De toegang wordt ontzegd 
als de bezoekers weigeren de 
oranje polsband te dragen en zij 
niet onder begeleiding komen 
zwemmen.

Maak omwille van de veiligheid 
in de zwemzaal, sportruimtes 
en ligweide alleen gebruik van 
plastic flessen en bekers. 

Filmen en fotograferen van 
familieleden en/of vrienden is 
toegestaan, zolang rekening 
gehouden wordt met de privacy 
van anderen.

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

Het is verplicht dat kinderen 
tot 12 jaar zwemvleugeltjes 
dragen. Deze moeten 
voldoen aan de NEN-EN 
13138-1 veiligheidsnorm. 
Andere drijfmiddelen zijn 
toegestaan mits het ook aan de 
bovengenoemde norm voldoet. 
Verlies je kind nooit uit het oog. 
Zwemvleugeltjes bieden geen 
garantie tegen verdrinking.

Loop voorzichtig in het 
zwembad. Natte perrons zijn 
glad.

Maak voor het opbergen 
van kleding gebruik van 
kledingkastjes.

Voor jouw en onze veiligheid 
kunnen we gebruik maken van 
videoregistratie.

Zwemmen is toegestaan in 
zwemkleding gemaakt van Lycra 
of Endurance materialen.


