Huisregels Zwembad
1. TOEGANG TOT HET ZWEMBAD
Alleen aangemelde bezoekers van Ardoer Camping Westhove met
een eigen persoonlijke zwembadkaart hebben toegang tot het
zwembad. Door uw bezoewk aan het zwembad aanvaard u
automatisch deze regels. De bezoeker is verantwoordelijk voor zijn
eigen veiligheid en voor de veiligheid van de eventuele
minderjarige(n) waarvan de bezoeker de begeleider is. Omdat het
recreatiebad 1.40 meter diep is, is er geen gediplomeerde
badmeester aanwezig en is er slechts incidenteel toezicht.
Aanwijzingen van toezichthouders dienen altijd te worden opgevolgd.
Het is niet toegestaan de volgende goederen en zaken mee te
nemen: glaswerk, geluidsapparatuur, scherpe voorwerpen,
(huis)dieren, harde en/of leren ballen.
Berg uw kleding en (waardevolle) spullen op in de lockerkastjes bij de
omkleedcabines. Breng geen waardevolle artikelen mee. Goederen
kunnen niet in bewaring worden gegeven. Men is verplicht bij het
verlaten van het bad het gebruikte lockerkastje (borg €0,50) te
ontruimen. Bij verlies van deze lockersleutel worden de
vervangingskosten van de sleutel in rekening gebracht.

2. SPELMATERIAAL
Het is toegestaan om strandballen te gebruiken. In verband met het
bezoekersaantal kan de toezichthouder het gebruik van spelmateriaal
beperken of verbieden.

3. VERBLIJF IN HET ZWEMBAD
Douchen is verplicht voordat u het zwembad betreedt.
Voor uw en onze veiligheid en hygiëne is niet toegestaan;
- het dragen van schoeisel en slippers op de witte tegelvloer in de
zwemzaal en bij de lockers, toiletruimte en omkleedcabines.
- dragen van onderbroeken onder zwemkleding
- indien nodig is het dragen van een zwemluier/zwempamper voor
de allerkleinsten verplicht
- harde en/of leren ballen (Strandballen zijn toegestaan)
- duiken aangezien de diepte minder is dan 1.40 meter
- nuttigen van alcoholische dranken
- waterpistolen
- luchtbedden en/of opblaasbeesten
- roken en hardlopen
Kinderen zonder zwemdiploma, die zelfstandig kunnen lopen,
moeten altijd gedegen drijfmateriaal dragen.
Kinderen onder de 8 jaar zonder zwemdiploma, dienen begeleid te
worden door een begeleider (18+) in badkleding. Deze begeleider
moet in de directe nabijheid van het kind zijn. Voor kinderen boven
de 8 jaar of met zwemdiploma, geldt dat de begeleider (18+)
gekleed, zonder schoeisel, de zwemzaal mag betreden.

4. DE TOEGANG KAN WORDEN ONTZEGD EN/OF
PERSONEN KUNNEN UIT DE ACCOMMODATIE WORDEN
VERWIJDERD
a.) In het geval van het niet naleven van de huisregels, het
huishoudelijke reglement en/of het niet opvolgen van
instructies/aanwijzingen van medewerkers van Camping Westhove.
b.) Als men goederen genoemd onder punt 1 bij zich heeft of
gebruikt.
Als men onder invloed van alcohol en/of drugs verkeert.
Bij onbehoorlijk gedrag of het plegen van strafbare feiten zoals
diefstal, zedendelicten, agressie tegen mede bezoekers of
medewerkers, etc. Hier wordt altijd aangifte van gedaan bij de
politie.
c.) Bij het lijden aan een besmettelijke ziekte(n) en/of open wonden.
Wanneer kinderen onder de 8 jaar niet op de juiste wijze begeleid
worden door een volwassene.
Terugvordering van betaalde entreegelden is niet mogelijk bij
verwijdering uit de accommodatie.

5. KLEDING:
Zwemmen en douchen mag alleen in zwemkleding, deze kleding
moet aan bepaalde voorschriften voldoen: zwemkleding mag niet
kapot of aanstootgevend zijn, geen zwemstring, zwemslips of
stringbadpakken, alleen zwemshort van zachte stof zonder metalen
of harde accessoires. Het dragen van een onderbroek onder de
zwemkleding, T-shirts en UV-shirts, petten, duikpakken, surfpakken
etc. in het water is niet toegestaan. Topless is niet toegestaan.
Uitzonderingen, op medische gronden, uitsluitend na toestemming
van de bedrijfsleiding.

6. ALGEMEEN
In verband met de handhaving van de veiligheid van de bezoekers
kan de bedrijfsleiding zich het recht voorbehouden de openingstijden
van het zwembad te wijzigen en het complex geheel of gedeeltelijk te
sluiten. Ook kan de bedrijfsleiding, afhankelijk van de drukte in de
accommodatie, gasten de toegang weigeren.
De gehele accommodatie wordt met behulp van een
bewakingssysteem geobserveerd, deze beelden worden vastgelegd.
Uw privacy wordt gewaarborgd volgens de 'Wet
persoonsbescherming'.

7. AANSPRAKELIJKHEID
Het gebruik van de accommodatie en haar voorzieningen is geheel
voor eigen risico. De bedrijfsleiding van Ardoer Camping Westhove
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen,
ontvreemding en beschadiging van uw eigendommen. Bezoekers die
schade toebrengen aan / materialen in de accommodatie worden
aansprakelijk gesteld voor alle kosten voortvloeiend uit reparatie
en/of vervanging.

