HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPENLUCHTBAD ZWOLLE
Met het oog op de veiligheid, kwaliteit en een aangenaam verblijf van alle bezoekers van het Openluchtbad
Zwolle (het “Bad”) heeft het bestuur van de Vereniging Openluchtbad Zwolle (“de Vereniging) het nodig en
nuttig gevonden om op grond van artikel 9 lid 3 en artikel 23 lid 1 van de Statuten van de Vereniging bij
bestuursbesluit van 15 april 2014 het volgende Huishoudelijk Reglement vast te stellen, dit in aanvulling op
het bepaalde in de Statuten:
1. Aanpassing openingstijden
De Vereniging behoudt zich het recht voor om op ieder moment de reguliere openingstijden van het Bad
tijdelijk te wijzigen c.q. het bad onmiddellijk te sluiten indien en zolang de veiligheid van de gebruikers
niet gewaarborgd kan worden. Dergelijke aangepaste openingstijden c.q. een dergelijke onmiddellijke
sluiting geeft de bezoekers van het Bad geen recht op een teruggaaf van c.q. korting op betaalde
contributies of toegangsgelden.
2. Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma hebben alleen toegang tot het Bad onder
begeleiding van minimaal één betalende persoon in badkleding van 18 jaar of ouder, die beschikt over
een goede zwemvaardigheid. Kinderen die niet in het bezit zijn van een geldig A-zwemdiploma zijn
verplicht zwemvleugels te dragen in de gehele Bad onder permanent toezicht van een volwassene. Ook
onder toezicht is het niet toegestaan voor kinderen zonder zwemdiploma om zonder zwemvleugels de
baden te betreden, dit met inbegrip van de peuterbaden. Dit is voor de veiligheid van uw kind.
Zwemvleugels zijn te koop bij het Bad.
3. Zwemkleding
Zwemmen en overige recreatie op het terrein van het Bad is alleen toegestaan in zwemkleding;
topless/naakt zwemmen, zonnebaden en overige recreatie is niet toegestaan.
4. Douchen
Ter bevordering van de waterkwaliteit wordt u verzocht te douchen voordat u het zwemwater betreedt.
5. Besmettelijke ziektes, open wonden
In geval van besmettelijke aandoeningen en/of open wonden is het betreden van de baden niet
toegestaan.
6. Kluisjes
Maak voor het opbergen van uw waardevolle voorwerpen en kleding gebruik van de af te sluiten
kluisjes. Neem niet onnodig waardevolle goederen mee. Goederen kunnen niet in bewaring gegeven
worden aan het personeel van het Bad.
7. Eten en drinken, glaswerk en servies
Eten en drinken is alleen toegestaan op de daartoe bestemde plekken, te weten het binnen- en
buitenterras van het winkeltje en/of de lig-/speelweides. Glaswerk en serviesgoed is op het terrein van
het Bad niet toegestaan.
8. Roken
Roken op het terrein van het Bad is niet toegestaan, dit met uitzondering van de lig-/speelweides.
9. Alcohol en drugs
Het nuttigen van alcohol en drugs op terrein van het Bad is niet toegestaan.
10. Glijbanen en duikplanken
De glijbanen zijn alleen toegankelijk als de waterstroom in werking is. Stroomt er geen water over de
glijbaan, dan is hij buiten werking. De (eventuele) instructies op borden bij de glijbanen en/of
duikplanken dienen strikt opgevolgd te worden.
11. Hardlopen
Hardlopen is uit veiligheidsoverwegingen en hinder voor de overige bezoekers niet toegestaan op het
terrein van het Bad, dit met uitzondering van de lig-/speelweides.

12. Kleedhokjes en doucheruimtes
Het is niet toegestaan om zich zonder geldige reden in of bij de kleedhokjes en doucheruimtes op te
houden. Foto- en videoapparatuur mogen in de kleedhokjes en doucheruimtes niet gebruikt worden.
13. Ieder lichamelijk contact, ongewenste en/of gewenste intimiteiten, verbaal en/of lichamelijk geweld wordt
op het terrein van het Bad niet getolereerd.
14. Onweer
Bij (dreigend) onweer dienen bezoekers de baden direct te verlaten.
15. Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan op het terrein van het Bad.
16. Personeel
De aanwijzingen van het personeel van het Bad dienen te allen tijde stip opgevolgd te worden.
17. Audioapparatuur
Het gebruik van audioapparatuur op het terrein van het Bad is niet toegestaan, m.u.v. het op een
normaal volume met oordopjes luisteren naar een iPod of vergelijkbare apparaten.
18. Overig hinderlijk gedrag
Het is de bezoekers verboden om zich – naast de specifiek in dit Huishoudelijk Reglement genoemde
gedragingen – op enigerlei wijze hinderlijk te gedragen ten opzichte van de overige bezoekers, een en
ander uitsluitend ter beoordeling van het personeel van het Bad.
19. Aansprakelijkheid
Een bezoek aan het Bad geschiedt geheel voor eigen risico; de Vereniging, haar bestuur, werknemers
en vrijwilligers zijn nimmer aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of
lichamelijk letsel in en om het Bad, met in begrip van de fietsenstallingen.
20. Verwijdering uit Bad en ontzegging verdere toegang
Het niet opvolgen van enig onderdeel van dit Huishoudelijk Reglement door bezoekers van het Bad
geeft het personeel het recht betreffende bezoekers direct van het terrein van het Bad te verwijderen en
hen de toegang verder te ontzeggen. Bij herhaling kan de toegang voor een (on)bepaalde tijd worden
ontzegd, dit ter beoordeling van het bestuur van de Vereniging. Verwijdering uit het bad en ontzegging
van de toegang geef in geen geval recht op teruggaaf of korting ten aanzien van betaalde contributies of
entreegelden.
21. Ontzegging toegang
Personen en/of groepen waarvan blijkt of wordt verwacht dan zij de orde of rust op het terrein van het
Bad zullen verstoren, kunnen de toegang tot het Bad worden ontzegd door het (kassa)personeel.
Teruggaf of korten ten aanzien van betaalde contributies of entreegelden is in dat geval niet aan de
orde.
22. Schade
Bezoekers die eigendommen van de Vereniging beschadigen of zoekmaken zijn gehouden tot
vergoeding van alle kosten van de Vereniging voortvloeiend uit- en van reparaties en/of vervanging en
zullen terzake door de Vereniging aansprakelijk worden gesteld.
Aldus vastgesteld te Zwolle op 15 april 2014.
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