
   
 

 
 

 

 

Huisregels zwembadgedeelte - WIJ openen/sluiten het zwembad voor U 

• Aan het gebruik van het zwembadgedeelte zijn kosten verbonden, zoals vermeld op onze website en alle 

andere boekingssites.  Enkel bij groepsboekingen, waarbij is afgesproken dat het inclusief is, is de entree 

gratis.  

• Openingstijden van het zwembad (graag deze te respecteren zonder enige aansporing van eigenaren!)  

o 10.00  uur – 17.30 uur 

o 20.30 uur – 22.00 uur 

• Ten alle tijden vragen wij u rekening te houden met onze buren en de wijk en uitdrukkelijk voor de 

periode tussen 20.30 en 22.00uur. Het dient het rustig het blijven bij het zwembad ivm de buren. De 

ruimte is namelijk een klankbord: gegil, geschreeuw, en lachsalvo's weerkaatsen in de gehele wijk.  Indien 

dit niet mogelijk is dan zullen wij u vragen het zwembadgedeelte te verlaten  

• De kosten zijn voor toegang van het GEHELE ZWEMBADGEDEELTE EN VERANDA en zijn als volgt:  

o 1 persoon van 1 kamer €6,50       /       2 personen van 1 kamer €10,  

o 3 personen  van 1 kamer €13       /         4personen van 1 kamer €16.   

o Groepen met 4 slaapkamers €50 per dag, met 5 slaapkamers €60 per dag. 

• Blijft u 1 nacht? Dan kunt u voor dit bedrag gebruik maken van het zwembad tussen 15 uur op de 

aankomstdag t/m 11 uur op de vertrekdag.  Blijft u meerdere dagen dan zijn de kosten voor het gebruik de 

gehele dag dat u wilt zwemmen. Een nieuwe dag kost opnieuw hetzelfde. Altijd binnen de openingstijden 

van het zwembad, ongeacht hoe lang/vaak er die dag of dat dagdeel gebruikt gemaakt van wordt. De 

toegang dient ter plekke cash betaald te worden, of bij het uitchecken de volgende dag.  

• De jacuzzi is enkel voor prive gebruik, zoals vermeld op onze website en alle boekingssites. 

• Geen luide muziek bij het zwembad ivm de buren 

• Geen eten of drinken IN het zwembad, noch op de zwembadrand 

• Houdt u gelieve het zwemgedeelte schoon. Gaarne zelf uw gebruikte servies/glazen af te wassen, al het 

vuilnis in de vuilnisbak te deponeren, en uw eigen spullen allemaal mee te nemen elke dag. 

• Gelieve geen privé spullen in de vriezer of koelkast bij het zwembad te plaatsen 

• Ijsjes en drank uit de koelkast/vriezer kunnen worden gekocht tegen de vernoemde prijzen. Gelieve uw 

briefje in te vullen en bij het uitchecken verrekenen. Voorkeur is cash, zodat we de prijzen laag kunnen 

houden.  

• Heaters zijn electriciteits monsters....Graag enkel gebruik indien noodzakelijk en niet vergeten uit te zetten. 

• Het zwembad is te allen tijden gezamelijk met de eigenaren.  

 

Het gebruik van het zwembad of de glijbaan is volledig op eigen risico. Er is geen toezicht aanwezig, noch zijn 

wij verantwoordelijk. We vragen u heel goed op uzelf en uw kinderen te letten.  



   
 

 
 

 

 

 

Voor Akkoord: 

Naam: 

Aantal mensen 

Datum 

Handtekening 


