Huis- en gedragsregels
Deze huis- en gedragsregels gelden ter aanvulling op onze algemene huis- en
gedragsregels, welke u aantreft bij de receptiebalie, en zijn geldend voor het
zwem- en saunaparadijs.
• Om een prettig verblijf voor al onze bezoekers te garanderen geldt er een legitimatieplicht.
• Kinderen die nog geen A diploma hebben zijn in alle baden en op alle perrons verplicht
zwemvleugels te dragen, ook dienen ze onder toezicht en binnen handbereik van een
volwassene te zijn. Baby’s dienen in alle baden (m.u.v. het kinderbad) bij voorkeur gebruik te
maken van een babyfloat.
• Fotografie is uitsluitend toegestaan op de perrons rondom de zwembaden.
• Onderwaterfotografie en fotografie in de garderobe/douches/sauna’s is verboden.
• Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding. Strings, topless zwemmen, gekleed zwemmen
e.d. is niet toegestaan.
• Voor uw eigen veiligheid wijzen wij u erop dat het is verboden te rennen rondom het bad.
• Het is in De Bonte Wever niet toegestaan etens- of drinkwaren mee te nemen.
• Ons zwem- en saunaparadijs is een rookvrije omgeving. Roken is alleen toegestaan in de
rookruimte achter de receptie.
• Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol en/of drugs in het zwembad of de sauna
aanwezig te zijn. Het is tevens verboden alcohol en/of drugs in uw bezit te hebben.
• Glaswerk is niet toegestaan.
• Vloeren, perrons en trappetjes kunnen glad zijn, houdt hier rekening mee.
• Schoenen zijn alleen toegestaan in de garderobe en niet in de lockers, doucheruimtes of
rondom de baden.
• Buggy’s en kinderwagens zijn niet toegestaan bij het bad.
• Volg de voorschriften op in specifieke ruimten en/of bij het gebruik van bepaalde
speelattributen of de glijbaan. Het is niet toegestaan oneigenlijk gebruik te maken van de
brandblusmiddelen.
• Bij gebruik van de infraroodbanken en de diverse sauna’s is het gebruik van een handdoek
verplicht.
• In en rond het bad zijn alleen opblaasbare ballen toegestaan.
• Het is verboden om van de perrons rondom het golfslagbad af te springen of te duiken.
• Intiem gedrag is niet toegestaan.
• Intimiderend en ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.
• Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd.
• Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Beslissingen van het
personeel zijn bindend.
• Voor uw en onze veiligheid is videoregistratie aanwezig.
Bij het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisen gedragsregels. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.
De Bonte Wever heeft het recht u een ontzegging voor het complex te verlenen, indien u zich niet
houdt aan de huis- en gedragsregels.
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