
Zwem Vrolijk & Veilig!

Lees deze GEDRAGSREGELS voordat u het zwembad bezoekt!

Zwemmen is alleen toegestaan in 
zwemkleding.

Verplicht douchen voor het zwemmen.

Niet met schoenen in de zwemzaal 
en het “blotevoetengedeelte” van de 
(kleed-) accommodatie.

Hardlopen in de zwemzaal en op de 
perrons is niet toegestaan.

Voor uw en onze veiligheid kan 
gebruik worden gemaakt van 
videoregistratie. 

Kinderen die niet in het bezit zijn van 
een zwemdiploma en/of onvoldoende 
zwemvaardig zijn hebben alleen 
toegang onder begeleiding van een 
persoon van 18 jaar of ouder in 
badkleding die beschikt over 
voldoende zwemvaardigheid.

Let op uw waardevolle voorwerpen. 
Maak indien mogelijk gebruik van 
kluisjes/garderobekasten. Laat uw 
eigendommen niet onbewaakt.

Glaswerk in de zwemzaal, op de 
perrons en in de garderobe is niet 
toegestaan.

Roken, alcohol en drugs zijn hier
verboden.

Accres Apeldoorn B.V. volgt in haar zwembaden het 
convenant Vrolijk & Veilig! Dit convenant is ondertekend 
door Accres, de gemeente Apeldoorn en de Politie, en bevat 
basisregels en afspraken waarmee wij bereiken dat iedere 
bezoeker van een zwembad vrolijk en veilig kan zwemmen.

Lees deze GEDRAGSREGELS
voordat u het zwembad bezoekt!

Bij misdraging zal de Politie direct door het personeel 
worden betrokken, en kan de toegang worden ontzegd 
voor een bepaalde periode. Deze ontzegging geldt direct 
ook voor alle andere zwembaden in de regio Apeldoorn. In 
het Protocol Vrolijk & Veilig (zie website Accres) is opge-
nomen welke normen worden gevolgd bij ontzeggingen als 
gevolg van specifieke misdragingen. 

In alle gevallen wordt het Protocol Vrolijk & Veilig gevolgd, 
ook waar het kinderen betreft. Indien kinderen overlast 
veroorzaken worden ouders/begeleiders in de procedure 
betrokken voor zover deze in het zwembad aanwezig zijn. 
Kinderen die onder uw zorg het zwembad bezoeken dienen 
zich onder uw toezicht ook aan de bijgaande gedragsregels 
te houden. 

Vrijheid eindigt in ieder geval daar waar anderen last het 
gedrag kunnen hebben. Aanwijzingen van het personeel 
dienen altijd en zonder discussie opgevolgd te worden. 
Geweld (verbaal of lichamelijk) wordt niet getolereerd. 
Intimiteiten (dit geldt voor zowel ongewenst als gewenst 
gedrag van betrokkenen) worden niet getolereerd. 
Het is niet toegestaan om zich zonder geldige reden op het 
terrein, of in het vrij toegankelijke deel van de 
accommodatie op te houden. Het is niet toegestaan om 
zich zonder geldige reden in of bij de kleedruimten op te 
houden.

Kinderen die niet kunnen zwemmen dient u (in alle 
gevallen) binnen handbereik te houden!

De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of 
diefstal van uw eigendommen, ook niet voor opgelopen 
letsel in en om de gebouwen, en is daarvoor dan ook niet 
aansprakelijk te stellen. 

Dank voor het lezen. Zwem Vrolijk & Veilig!


