
Beste klanten, ouders en verzorgers, 

 

Wat fijn dat wij u weer mogen ontvangen! We gaan open op maandag 25 mei. 

Om dit zo goed en fijn mogelijk te laten voorlopen, zijn er afspraken gemaakt: 

 

Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad Veiligheid en hygiëneregels voor 

iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM): 

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen 

hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is. 
• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden 

(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling). 
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Binnen een zwembad is 

het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. Was in dat geval met water en 

zeep. 
• Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet. 
• Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding. 
• Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans, 

minimaal 20 seconden. 
• Vermijd het aanraken van je gezicht. 
• Schud geen handen. 

 

Routing/contact personeel: 

• De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar.  

• Na afloop van het zwemmen wordt iedereen verzocht het pand zo spoedig mogelijk te 

verlaten. 

• In de kleedkamer zijn 1,5 meter zones. De routing wordt dusdanig bepaald dat 

bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen. 

• Er is absoluut geen fysiek contact met de receptie. 

• Het zwembad hanteert een systeem dat voorkomt dat er niet meer mensen dan 

toegestaan aanwezig zijn. Voor vragen i.v.m. afmelden/inhalen/contact docent gelieve 

alleen mailen of bellen. 

• Het is niet de bedoeling dat je als ouder/verzorger als toeschouwer aanwezig bent op 

de badinrichting. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de les van jouw kind(eren) 

 

Omkleden: 
• Bij aankomst bij de badinrichting hebben zwemmers de badkleding al aan onder de 

gewone kleding.  

• Tip: Geef de kinderen makkelijk zittende kleding aan, zoals onesies of badjas. 

• Indien mogelijk de kinderen zo veel mogelijk alleen en al omgekleed binnen laten 

komen, zodat we het aantal volwassenen dat in de kleedkamer aanwezig is, kunnen 

beperken. Als u toch uw kind wil omkleden, verlaat u gelijk daarna de kleedkamer. 

• Er blijft geen kleding in kleedruimten achter. Kleding en schoenen blijven bij de ouders. 

De andere doelgroepen stoppen de kleding in hun tas en volgen de aanwijzing van het 

personeel 

 

Douche en toiletgebruik: 
• Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te 

gaan. 

• Er is 1 toilet op de zwemzaal voor de kinderen die tijdens de zwemles naar de wc 

moeten. 

• Er wordt gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na zwembadbezoek. Als uw kind 

in bijvoorbeeld de zandbak heeft gespeeld, graag thuis vooraf douchen. 

 

 

 

 



 

Gebruik materialen en hygiëne: 
• Bij de entree van de badinrichting staat desinfectiemiddel, waar bezoekers op worden 

gewezen en verzocht de handen voor en na betreden te desinfecteren. Ook op andere 

strategische plekken is desinfectiemiddel beschikbaar. 

• Binnen het zwembad zijn verschillende goedwerkende schoonmaak- en 

reinigingsprotocollen in gebruik. 

 

Betaling deze periode, inhalen/afmelden/extra lessen, diplomazwemmen en 

vakantie: 

• Wij starten met de zwemlessen en de aquasportlessen op maandag 25 mei 2020. 

• De periode loopt t/m 18 juli 2020 

• Mocht u in maart betaald hebben voor de afgelopen periode, zal deze verrekend 

worden. 

• De betaling van de nieuwe periode zal plaats vinden door middel van een 

betaalverzoek. Mocht u willen pinnen kan dit ook, maar gelieve zo kort mogelijk bij de 

balie te zijn. 

• Afmelden van de lessen graag via de mail of telefonisch. 

• Inhaallessen telefonisch inplannen mogelijk vanaf dinsdag 2 juni. 

• Onderaan deze brief vindt u een strook om op te geven voor extra zwemles tegen 

betaling. Voor deze extra lessen kunnen geen inhaal lessen ingezet worden. Deze 

strook kunt u inleveren vanaf 25 mei in een speciale bus op de balie of retour sturen 

per mail. De extra lessen starten vanaf 8 juni. 

• Maandag 1 juni 2de Pinksterdag gesloten. 
• Afzwemmen zal nog voor de zomervakantie plaats vinden. Verder info volgt. 

 

 

 

 

Naam:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Reguliere lesdag: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Wil graag extra zwemles op: 

 

0 Maandag 8 juni tussen 9.00uur en 12.00uur 

0 Dinsdag 9 juni tussen 9.00uur en 12.00uur 

0 Donderdag 11 juni tussen 9.00uur en 12.00uur 

0 Vrijdag 12 juni tussen 11.00uur en 14.00uur 

0 Maandag 15 juni tussen 9.00uur en 12.00uur 

0 Dinsdag 16 juni tussen 9.00uur en 12.00uur 

0 Donderdag 18 juni tussen 9.00uur en 12.00uur 

0 Vrijdag 19 juni tussen 11.00uur en 14.00uur 

0 Maandag 22 juni tussen 9.00uur en 12.00uur 

0 Dinsdag 23 juni tussen 9.00uur en 12.00uur 

0 Donderdag 25 juni tussen 9.00uur en 12.00uur 

0 Vrijdag 26 juni tussen 11.00uur en 14.00uur 

0 Maandag 29 juni tussen 9.00uur en 12.00uur 

0 Dinsdag 30 juni tussen 9.00uur en 12.00uur 

 

 

 

• Aan de hand van het aantal inschrijvingen bepalen wij de lestijden voor de extra lessen. 

• De les duurt 45 minuten en de kosten zijn €13,35 per les. 

• De betaling wordt gedaan middels een betaalverzoek. 


