
Wij wensen u veel zwemplezier! 
Team Fysiotherapie Veerkracht 

 

Zwembad Regelement
 
Doel: 
Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, orde en hygiëne in het zwembad te waarborgen met als doel iedereen een 
aangenaam verblijf te garanderen. Het geldt voor alle bezoekers. Door gebruik te maken van een abonnement of de 
hydrotherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut, word de verplichting alle aanwijzingen en voorschriften ervan op 
te volgen aanvaard. 
 
Toegang tot het zwembad: 

 Het zwembad is uitsluitend toegankelijk voor 
patiënten van fysiotherapie Veerkracht of 
mensen die op basis van een medische 
indicatie komen vrij zwemmen door middel 
van een zwemabonnement. 

 Personen met huidontstekingen, open 
wonden, besmettelijke ziektes, in dronken 
toestand of onder invloed van drugs worden 
niet toegelaten.  

 Personeel ruimtes zijn niet toegankelijk voor 
bezoekers. 

 
Tijdsduur voor het zwemmen: 

 Zwemmen geschied alleen op afspraak. Bij 
verhinderding dient u 24 uur van te voren af te 
bellen, anders zijn we genoodzaakt de 
behandeling te declareren. 

 Voor het vrij zwemmen geldt een tijdsduur van 
een half uur. Onder bepaalde omstandigheden 
kan hier een uitzondering voor gemaakt 
worden.  

 Vanaf 30 minuten voor sluitingstijd worden er 
geen nieuwe zwemmers in het zwembad 
toegelaten.  

 
Aansprakelijkheid: 

 De bezoekers die gebruik maken van een 
zwemabonnement zijn zelf verantwoordelijk 
voor het op tijd betalen hiervan. Zo voorkomt 
u een hoge rekening over een langere tijd. 

 Het bezoek aan het zwembad gebeurt op eigen 
risico. Fysiotherapie Veerkracht aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor ongevallen, 
diefstal en beschadiging van eigendommen 
van bezoekers.  

 Gevonden voorwerpen dienen te worden 
afgegeven aan het personeel.  

 Wie schade aanbrengt zal wettelijk 
aansprakelijk worden gesteld.  

 
Rookverbod: 

 Er geldt een algemeen rookverbod in de 
volledige praktijk: 

 
De kleedkamers: 

 Omkleden mag alleen in de kleedkamers.  

 Sluit tijdens het zwemmen de deuren van de 
kleedcabines en plaats uw kleding in de 
daarvoor bestemde kluisjes. 

 De kleedcabines mogen niet met twee of meer 
personen gebruikt worden. 

 
 

 

 Draag zorg voor de sleutel van de kluisjes: bij 
verlies of beschadiging van de sleutel worden 
er kosten aangerekend.  

 Laat de kleedcabine altijd schoon en droog 
achter 

 
Hygiëne: 

 In het zwembad wordt schone zwemkleding 
gedragen.  

 Neem een douche voor én na de zwembeurt  

 Draag steeds maximaal bij tot een schoon 
gebouw en zwemwater.  

 Deponeer afval of papier in de vuilnisbakken.  
 
Zwemkleding: 

 In het zwembad dient schone zwemkleding 
gedragen te worden.  

 Onder zwemkledij wordt verstaan voor de 
heren een aanspannende zwembroek of 
zwemshort tot boven de knie en voor de 
dames een badpak of bikini. Elke andere 
vormen van kledij, zoals ondergoed, 
bermuda’s, shorts op of onder de knie, T-
shirts, kleedjes, rokjes, burkini, enz…worden 
om hygiënische/ecologische redenen niet 
toegestaan.  

 Geen enkele vorm van hoofddeksel wordt 
toegelaten in het zwembad, met uitzondering 
van een badmuts. 

 
Het is niet toegestaan om: 

 Te duiken 

 Andere personen lastig te vallen of opzettelijk 
te hinderen. 

 Onzedelijk of onbeleefd gedrag te vertonen. 

 Het zwembad te beschadigen door bevuiling of 
geschrift. 

 Geluidsapparatuur mee te brengen; 
fotograferen en/of filmen in de zwemhal.  

 
Algemeen toezicht: 

 De werknemers van fysiotherapie Veerkracht 
ziet toe op de naleving van dit regelement. 
Hun aanwijzingen dienen onmiddellijk te 
worden opgevolgd.  

 Bij het herhaaldelijk niet navolgen van 
bovenstaand regelement zal u de toegang tot 
het zwembad worden ontzegt.  

 
 
 
 

 

 


