In zwembad de Vallei is het
dragen van zwemkleding
verplicht. (met uitzondering
van ouders die begeleider
zijn van kinderen met een
diploma)

Het is verplicht om

Van harte welkom in Zwembad De Vallei
Wij willen dat al onze gasten op een optimale wijze gebruik
kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom hebben
wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen u onze regels te
lezen en na te leven.

te douchen voor
het zwemmen.

Het is niet toegestaan
met buitenschoenen in de

Kinderen tot en met 12 jaar, die niet in het bezit zijn van een
zwemdiploma, hebben alleen toegang onder begeleiding van een
persoon van 18 jaar of ouder in badkleding, die beschikt over een
zwemdiploma en goede zwemvaardigheid. In het instructiebad
moet er ouderlijk toezicht in badkleding zijn.
Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in dit zwembad worden
niet toegestaan.

zwemzaal te lopen.

Hardlopen in de zwemzaal
is niet toegestaan.

Glaswerk in de zwemzaal is niet toegestaan.
De directie is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor verlies,
schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk
letsel in en rondom sportcentrum De Vallei.
Het is niet toegestaan zich zonder geldige redenen in of bij de
garderobe (kleedruimte) en kluisjes op te houden.

In het recreatiebad en
het wedstrijdbad zijn
zwemvleugels verplicht
voor kinderen tot en met 10
jaar zonder diploma.

Bij verlies van een polsband wordt er € 7,50 in rekening gebracht.
Bij het plegen, of het vermoeden van het plegen van een strafbaar
feit wordt altijd de politie ingeschakeld. De toegang tot zwembad
De Vallei kan voor korte of lange tijd worden ontzegd.
Met het betreden van deze accommodatie gaat u akkoord met
bovengenoemde huisregels.
Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of
wilt u informatie? Kijk dan op onze website.

Het is niet toegestaan te
roken binnen het gebouw en
bij de waterspeeltuin buiten.

De aanwijzingen van het
personeel en de huisregels
moeten opgevolgd worden.
Verbaal en/of lichamelijk
geweld wordt niet
getolereerd.

