
1 -   Maximale zwembadcapaciteit      58 personen

Bij druk verkeer kan de toegang tot het zwembad tijdelijk worden opgeschort door het campingpersoneel.

2 – O  pening       15 juni t/m 15 sept 

Uren: 10:00 – 20:00

De Directie  behoudt  zich  het  recht  voor  om de  uren  te  wijzigen  of  het  zwembad  te  sluiten,  in  het  bijzonder  om technische,  gezondheids-  of
veiligheidsredenen.

3 –   Kleding en gedrag van gebruikers  

Badkleding is verplicht.

    • Het dragen van lange shorts, bermuda's en T-shirts in het water is verboden.
    • Zwemboxershorts worden geaccepteerd.

Gebruikers dienen zich netjes en fatsoenlijk gekleed te houden.

Muziek is verboden.

4 -   Hygiëne  

Huisdieren zijn ten strengste verboden binnen het zwembad.

De douche en het voetenbad zijn verplicht bij het betreden en verlaten van het zwembad.

Het is verboden om met schoenen aan binnen te komen. Zet ze af bij de ingang.

De toegang tot de zwembaden is verboden voor mensen met ziektes, evenals voor mensen in een staat van duidelijke onreinheid.

Het is verboden te eten, drinken, roken, kauwgom kauwen, spugen en afval in de omheining van het zwembad te gooien.

Alleen jonge kinderen die "schoon" zijn of zijn uitgerust met speciale luiers om in te baden, mogen in bad.

5 -  Verantwoording en toezicht  

De toegang tot het zwembad is gratis en strikt voorbehouden aan campingklanten die zich moeten houden aan de interne reglementen.

Het zwembad staat niet onder toezicht.

Minderjarigen moeten worden vergezeld door hun ouders die als enige toezicht houden.

De directie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van een ongeval.

6 -   Veiligheid  

Voor hun eigen veiligheid wordt van zwembadgebruikers gevraagd de interne voorschriften na te leven.

Het is verboden :
    • gebruikers lastig te vallen met spelletjes of luidruchtige, gevaarlijke of immorele handelingen;
    • op het terras geparkeerde personen in het water duwen of gooien;
    • rennen, schreeuwen, duiken, water gooien;
    • verdrinking simuleren;
    • vangen of ballen op het terras;
    • gebruik te maken van drijvende apparaten en reddingsboeien;
    • om het met zonnebrandolie gecoate lichaam te baden

7 -  Respect voor voorzieningen   

Het is verboden de installaties en installaties te beschadigen. Eventuele schade of schade zal worden hersteld op kosten van de overtreders 

8 -   Sancties  

Overtreders van deze bepalingen kunnen te allen tijde door het personeel van het zwembad worden uitgesloten.

9 –   Gevonden voorwerpen  

De camping is niet verzekerd tegen verlies of diefstal van sieraden, kostbaarheden of contanten, ook niet als deze bij het personeel zijn gedeponeerd.
Gebruikers wordt verzocht geen waardevolle spullen mee te nemen. Gevonden voorwerpen moeten worden afgegeven en/of gedeclareerd bij  de
receptie van de camping.
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