
 

Zwembad-
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Bospark ‘t Wolfsven 
  

 



 

In het zwembad is het reglement van toepassing. Als je één van onderstaande regels 

niet naleeft, ontvang je een waarschuwing. Geef je daar geen gehoor aan, dan kunnen 

wij je de toegang ontzeggen. Wij kunnen je verplichten om je te legitimeren. Het volledig 

naleven van ons reglement draagt bij aan een prettige sfeer en veiligheid voor jou, de 

andere zwembadgasten en de medewerkers. 

Reglement binnenbad 

1. Laat bij binnenkomst je toegangsbewijs zien. 

2. Kinderen onder de 18 jaar zijn welkom onder begeleiding van een volwassene. Van de begeleider in kwestie 

verwachten wij dat degene zwemvaardig is, binnen handbereik van het kind blijft en zelf ook in badkleding 

aanwezig is. 

3. Personen die niet goed kunnen zwemen moeten zwemvleugels of een ander zwemhulpmiddel met voldoende 

drijfvermogen dragen. Hier is geen leeftijd aan verbonden. Wanneer de toezichthouder van mening is dat er 

onvoldoende veiligheid is, kan de toegang worden ontzegd.  

4. Zwemmen met ondergoed is niet toegestaan. Alleen zwemkleding is toegestaan. 

5. Voor het betreden van de zwemzaal is men verplicht te douchen. 

6. Even naar buiten? Gebruik de route via de garderobe naar de voordeur. De nooduitgang mag alleen bij 

calamiteiten gebruikt worden.  

7. Het is niet toegestaan om je op te houden in de garderobe en kleedhokken, behalve voor het aan- en uitkleden. 

8. Duiken is niet toegestaan. 

9. Het maken van salto’s is niet toegestaan. 

10. Harde en of leren balen zijn niet toegestaan. 

11. Drijfmiddelen die uit harde materialen bestaan zijn niet toegestaan. 

12. In het kleuterbad zijn geen grote drijvende voorwerpen toegestaan. 

13. In het zwembad geldt een algemeen rookverbod. 

15. Het nuttige van dranken en etenswaren is alleen toegestaan bij de tafels en stoelen. 

16. Glaswerk is niet toegestaan. 

17. Bij verlies van een kluissleutel wordt er € 12,50 in rekening gebracht. Moet het kluisje opengebroken worden? 

Dan wordt er € 50,- in rekening gebracht. Een kluisje wordt alleen met toestemming opengemaakt. 

Onze medewerkers zijn er voor jouw veiligheid en die van andere gasten; wij verzoeken je om onze 

medewerkers niet te belemmeren in het uitvoeren van hun taken. Heb je vragen? Spreek gerust iemand aan. 
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Reglement buitenbad 

1. Het buitenbad is geopend van 1 mei tot 1 oktober tussen 10.00 en 18.00 uur. 

Gedurende de openingstijden hangt de groene vlag uit en is er toezicht. Hangt de groene 

vlag er niet? Dan is het buitenbad gesloten. Als de EHBO-vlag uithangt is de EHBO-post 

geopend. 

2. Bij slecht weer of andere onveilige omstandigheden gaat de groene vlag naar beneden. Je dient dan 

onmiddellijk het water te verlaten. 

3. Kinderen onder de 18 jaar zijn welkom onder begeleiding van een volwassene. Van de begeleider in kwestie 

verwachten wij dat degene zwemvaardig is, binnen handbereik van het kind blijft en zelf ook in badkleding 

aanwezig is. 

4. Personen die niet goed kunnen zwemen moeten zwemvleugels of een ander zwemhulpmiddel met voldoende 

drijfvermogen dragen. Hier is geen leeftijd aan verbonden. Wanneer de toezichthouder van mening is dat er 

onvoldoende veiligheid is, kan de toegang worden ontzegd.  

5. Buitenom de openingstijden van het buitenbad is het niet toegestaan om te zwemmen of de speelattributen in 

het water te gebruiken. Georganiseerde activiteiten met toezicht van onze medewerkers zijn hierop uitgezonderd. 

5. Het gebruik van speelattributen die eigendom zijn van Zwembad ’t Wolfsven in diepe gedeelte van 1.50 tot 2.50 

meter is alleen toegestaan voor gasten met een goede zwemvaardigheid. 

6. In diepe gedeelte van 1.50 tot 2.50 meter zijn drijf- en hulpmiddelen zoals boten, zwemvleugels, luchtbedden 

niet toegestaan. 

7. Glaswerk is in en rondom het buitenbad niet toegestaan. 

8. Het meenemen en nuttigen van alcohol is in en rondom het buitenbad niet toegestaan. 

9. Ruim je afval op. Rondom het buitenbad zijn diverse prullenbakken aanwezig. 

10. Het gebruik van grote muziekinstallaties is niet toegestaan. Een muziekje luisteren mag, zolang andere 

gasten geen overlast ervaren van jouw muziek en het gekozen volume. 

11. Fietsen, scooters en andere vervoersmiddelen zijn rondom het buitenbad niet toegestaan. 

12. Honden zijn in en rondom het buitenbad niet toegestaan. 


