
 

 
De stichting vindt het belangrijk dat al haar gasten met plezier gebruik kunnen maken van het zwembad. 

Om plezier voor de gasten zo goed mogelijk te kunnen waarborgen zijn enkele huisregels onvermijdelijk. 

 

Het is verboden het zwembad te betreden zonder geldig toegangsbewijs, dat op verzoek van het 
zwembadpersoneel moet worden getoond, er kan om een geldig legitimatiebewijs gevraagd worden.  

 

Abonnementen en overige entreebewijzen zijn alleen geldig tijdens de openingstijden. 

 

Het is verboden glazen flessen of ander glaswerk mee te nemen naar het zwembad 

 

Het is verboden huisdieren mee te nemen naar het zwembad. 
 

 

De stichting is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en/of 
lichamelijk letsel in en om het gebouw. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.  

 

Alcoholgebruik is niet toegestaan. 

 

Het gebruik van drugs is niet toegestaan   

 

Zwembad ’t Tolhekke is een rookvrije zone. 

 

Personen met medische klachten (bijv. epilepsie, toevallen o.i.d.) verzoeken wij i.v.m. veiligheid dit te 
melden bij het badpersoneel.  

 

Geen zwemdiploma is het verplicht om zwembandjes te dragen. Begeleiding door iemand boven 18 jaar 
is verplicht.   

 

Het is verplicht om door het voetenbad te lopen voordat men het bad ingaat 

 

Straatschoeisel is verboden rond het bad 

 

Het is verboden om kleding en schoeisel in kleedhokjes te laten liggen.   

 

De aanwijzingen die op het instructiebord van de glijbaan staan, dienen strikt nageleefd te worden 

 

Duiken in het ondiepe is verboden, let op de aanwijzingen hierover 

 Huisregels 
Het zwembadpersoneel kan aanwijzingen geven ten aanzien van de veiligheid en ten aanzien van het gedrag van de gasten. 

Aanwijzingen van het bad personeel moeten strikt worden opgevolgd. 



 

Het gebruik van harde speelballen is niet toegestaan. Voetballen is alleen toegestaan achterop het veld.  

 

Gooien met banden en matten is verboden 

 

Het is niet toegestaan met petten, T-shirts etc. te zwemmen (T-shirts alleen met toestemming) 

 

Ten overvloede verzoeken wij iedereen gebruik te maken van de afvalbakken op het terrein.  

 

Bij onweer en op aanwijzing van personeel dient u het water direct te verlaten 

 

Het is niet toegestaan topless te zonnen / zwemmen.  

 

Personen/groepen die hinderlijk/aanstootgevend gedrag vertonen, orde of rust verstoren kunnen zonder 
opgave van reden de toegang worden ontzegd.  

 

Indien de huisregels niet worden nageleefd is het zwembadpersoneel gerechtigd het verblijf in of de toegang tot het 

zwembad te ontzeggen. Het bezoek aan het zwembad geschied op eigen risico. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard 

voor persoonlijk letsel door gasten opgelopen tijdens hun aanwezigheid in het zwembad. Evenmin wordt aansprakelijk 

aanvaard voor schade of verlies van meegebrachte goederen. 

 

 

 

 
 


