
Geachte bezoeker! 
 

Met de koop van een toegangskaart voor het zwembad sluit u automatisch een bezoekersverdrag af  
en gaat u akkoord met de volgende huisregels. 

 

Huisregels 
 
1. Verplichtingen van het zwembad 
1.1. Toekenning van het gebruik van het zwembad, eigen risico van de bezoekers  

(1) Het zwembad bemogelijkt de gasten, de inrichting van het Kristallbad, met in achtneming van onze huisregels, op 
eigen risico te gebruiken. 
(2) Noch het Kristallbad, noch het personeel zijn verantwoordelijk om zwemongelukken te voorkomen! In bijzonders 
dragen de gasten zelf de verantwoordelijkheid voor de gevaren bij het uitoefenen van sport in/om het zwembadcomplex. 
(3) Hetzelfde geldt voor verwondingen en overige ingrepingen op de persoonlijke sfeer van bezoekers, aangedaan door 
bezoekers of andere, die niet door het kristallbad zijn aangesteld. 
(4) Het zwembad neemt tegenover zijn gasten uitsluitend de volgende aangeven punten zijn verantwoordelijkheid. 
 
1.2. Openingtijden en toegangsbepalingen 

(1) Het zwembad is gebonden, de bezoeker tijdens de aangeslagen openingstijden of door de personeel aangeven 
openingstijden toegang te verstrekken 
(2) Wordt de voorgeschrevene bezoekersaantal overschreden, kan het zwembad met behulp van het verantwoordelijke 
personeel de toegang van verdere bezoekers weigeren. In dit geval moeten nieuwe bezoekers met wachttijden rekenen.  
(3) Het zwembad behoudt zich het recht, om bezoekers met een verdacht, zonder verdere uitleg en/of gronden de 
toegang te ontzeggen.  
 
1.3. Toestand en bediening het complex  

(1) Het zwembad staat daarvoor in, dat de inrichting de voorgeschreven voorschriften uitvoert, bedient en controleert. In 
het bijzonder heeft het zwembad alle geldende hygiëne- en veiligheidsvoorschriften na te leven. Verdere verplichtingen 
van het zwembad zijn er niet. 
(2) Zodra in het zwembad een storing, defect of schade plaatsvindt en daardoor het onmogelijk wordt veilig door te 
functioneren. Kan het zwembad het gebruik van het defecte onderdeel uitschakkelen of beperkt laten functioneren.     
(3) De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de instructie’s, die door het personeel worden opgedragen. 
 
1.4. Controle naleving huisregels 

Het zwembad controleert met behulp van het verantwoordelijke personeel de badgasten, die in/om het complex 
aanwezig zijn, op het naleven van de huisregels. Worden de huisregels overschreden, dan worden de desbetreffende 
personen gewaarschuwd en kunnen zij van het complex worden verwijderd. 
 
1.5. Hulp bij ongelukken 

Komt het tot een ongeval, dan zal het zwembad met hulp van het verantwoordelijke personeel de benodigde 
maatregelen in werking stellen. 
 
1.6. Hulp bij het tegengaan van gevaar 

Wordt het zwembad, in het bijzonder het verantwoordelijke personeel, door gasten erop gewezen dat er dreigend gevaar 
bestaat voor de gezondheid en/of het leven van de bezoekers, dan zal hij/zij er alles aandoen om dit gevaar aftewenden 
 
1.7. Geen mogelijkheid voor opzicht van minderjarigen, gehandicapten en niet-zwemmer 

Het zwembad en daarmee haar personeel is niet verplicht, minderjarige, lichamelijk- en geestelijke gehandicapten en 
niet-zwemmers op toe te kijken.   
 
1.8. Aansprakelijkheid van het zwembad  

(1) Het zwembad is alleen aansprakelijk voor die schaden die zij zelf of door haar personeel in strijd met het recht de 
bezoeker heeft aangedaan. 
(2) Het zwembad is niet aansprakelijk voor schaden die veroorzaakt zijn door: het minachten van de huisregels, 
algemene overige gebruikersregelingen, het niet navolgen van aanwijzingen van het personeel, eigen schuld, 
onafwendbare gebeurtenissen bijvoorbeeld geweld of ingrijpen van derde personen. Gedeeltelijk schuld voert tot 
overéénkomende schadedeling. Dat zelfde geldt voor alle apparaten en inrichting van het complex. De regels die 
bijvoorbeeld bij de glijbaan, sauna, solarium etc. ophangen, moeten worden nageleefd. Tevens ook de 
gebruikersverboden en beperkingen in de zin van punt 1.3. Abs.2. 
(3) Bij voorspelbare gebeurtenissen, die het onmogelijk maken verder gebruik te maken van het zwembadcomplex, is het 
niet mogelijk om aanspraak te maken op geldteruggave van het entreebewijs. 
(4)Het gebruikt van de parkeerplaatsen rond het gebouw is op eigen risico. Het zwembad is niet verplicht de voertuigen 
te behoeden voor schade. De parkeerplaatsen worden niet bewaakt, niet vrijgehouden van opstakels of andere 
oneffenheden (bijv. glasscherven, spijkers, putten, enz.). 
 
2. Plichten van de bezoeker  
2.1. Entreekaarten, sleutel, opwaardeer kaarten, kosten  

(1) Het gebruik van het zwembad alleen mogelijk met een geldige entreekaart (GAT horloge) volgens de gestelde 
tariefsvoorwaarden. De tariefsvoorwaarden maken deel uit van de huisregels. 
(2) De entreekaart (GAT horloge) moet u tijdens het bezoek bij u bewaren. Bij verlies van een entreekaart (GAT horloge) 
wordt een hoogst mogelijke bedrag en borg in rekening gebracht. De bezoeker moet het zwembad verlaten of een 
nieuwe entreekaart kopen.  
(3) De entreekaart (GAT horloge) moet bij het verlaten van het zwembad worden afgegeven. 
(4) Bij verlies van zaken, die eigendom zijn van het Kristallbad – GmbH zullen moeten terugbetaald worden. 
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2.2. Toezicht op kinderen, minderjarigen, niet-zwemmers en gehandicapten 

(1) De toezicht op kinderen, minderjarigen, niet-zwemmers en gehandicapten ligt geheel in handen van een 
verantwoordelijke begeleider. Deze begeleider is verantwoordelijk voor de betreffende persoon(en). Minderjarigen tot 8 
jaar moeten van één verantwoordelijke persoon begeleid worden. 
(2) Deze begeleider(s) blijft verantwoordelijk voor de toezicht van deze personen, ook als hij/zij niet is meegekomen of 
voortijdig het zwembad heeft verlaten. 
(3) De geldende jeugdbeschermingsbepalingen, in het bijzonder het alcohol- en rookverbod, verblijfsverbod, de 
verplichtingen van de opvoeders, moeten door de jeugd en/of de opvoeders(begeleiders) worden nageleefd. 
 
2.3. Toezicht bij groepen  

(1) In het geval van een groepsbezoek(schoolkinderen, vereningen of organisatie´s) is de meegekomen toezichthouder 
verantwoordelijk voor het na leven van de huisregels en draagt daar ook de volledige verantwoordelijk voor op. Deze 
persoon moet gedurende het zwembadverblijf in het zwembad aanwezend zijn. 
(2) De toezichthouder(s) heeft de verantwoordelijkheid samen met het zwembadpersoneel de orde in het zwembad te 
handhaven en ervoor te zorgen dat de normale zwembadgebruikers hier geen hinder van ondervinden. 
 
2.4. Aanwijzingen van het personeel  

(1) De bezoeker is verplicht (zonder tegenspraak) de aanwijzingen van het personeel op te volgen. Ook waarneer de 
bezoeker hiermee oneens is. 
(2) Waarneer de huisregels, in het bijzonder de gebruikersaanwijzingen voor bestemde inrichtingen (bijv. de glijbaan, 
sauna) of beperkingen in de zin van punt 1.3. Abs. 2 of de aanwijzingen van het personeel niet worden nageleefd wordt 
de desbetreffende persoon(en) uit het zwembad verwijderd en heeft geen aanspaak op teruggave van entreegeld. 
(3) In bijzondere gevallen kan een toegangsverbod voor de toekomst opgelegd worden. 
 
2.5. Hygiënevoorschriften 

(1) De bezoekers van het zwembad zijn tot schoonheid verplicht. 
(2) Het blotenvoeten gedeelte mag niet met straatschoenen worden betreden.  
(3) Bezoekers met een aanstekkelijke ziekte mogen het zwembad niet betreden.  
(4) voor ieder is het verplicht, voor het betreden van het waterbekken, eerst te douchen. De douche moet na het gebruik 
direct dicht worden gedraaid. 
(5) Het gebruik van zeep, shampoo of wasmiddel (om zwemkleding in het zwembad te wassen) is verboden. 
(6) Afval (flessen, glas, blikjes, papier etc.) moet in de daarvoor bestemde afvalbakken worden geworpen. 
 
2.6. Het onthouden van risico´s en intimidatie   

(1) Elke bezoeker is verplicht om rekening te houden met andere bezoekers.  
Het springen in het waterbekken en bal- en groepsspelen in het water en op de ligweide zijn verboden 
(2) De omheining van het zwembad mag niet worden beklommen! 
(3) Alle inrichtingen van het zwembad zullen alleen gebruik worden zoals ze worden bedoeld. (bijv. kinderplatsbekken, 
glijbaan enz.) 
 
2.7. Gebruik van het zwembad, instrumenten enz. 

(1) de vanuit het zwembad aangeboden instrumenten, zoals de glijbaan (etc) moeten volgens de gebruiksvoorschriften 
gebruikt worden. 
(2) De gebruiker van de instrumenten en fasciliteiten van het complex hebben er zorg voor te dragen, dat andere 
badgasten niet in gevaar komen. Badgasten die zich in de buurt van instrumenten en fasciliteiten bevinden, moeten er 
voor zorgen dat de gebruiker en/of andere badgasten niet in gevaar komen. Badgasten moeten op elkaar passen! 
(3) De aanwijzigingen van het personeel zijn dwingend op te volgen. 
 
2.8. Gebruik van eten en drankjes, rookverbod 

(1) Eten en drankjes kunnen alleen in de daarvoor bestemde gedeeltes genuttigt worden 
(2) Het is verboden om glaswerk in het gehele blotte voeten gedeelte meetenemen. 
(3) Roken is in alle binnengedeeltes van het complex verboden. 
 
2.9. Deponeren en verlies van voorwerpen, parkeren van voertuigen  

(1) Waardevolle voorwerpen kunnen aan de kassa worden afgegeven. Voor overige ingebrachte waardevolle 
voorwerpen wordt geen aansprakelijkheid (verantwoording) genomen  
(2) Gevonden voorwerpen moeten aan de kassa worden afgegeven. Hiervoor krijgt de bezoeker een bevestiging.  
(3) Voertuigen of overige voorwerpen moeten zo worden neergesteld, dat de toegang tot het zwembad vrijbijft. De 
brandweer-, politie-, en andere hulpdiensten moeten vrij toegang hebben. 
 
2.10. Meldeplicht / Helpen bij ongelukken 

(1) Ongelukken, diefstal of klachten zijn direct bij het verantwoordelijke personeel of bij de directie van het zwembad te 
melden 
(2) Elke bezoeker is verplicht, de nodige eerste hulp bij ongelukken te bieden. 
 
2.11. Overige commerciële activiteiten / reclame 

Elke vorm van commercie of reclame in en om het zwembad moet eerst toestemming aan de directie worden gevraagd.  
 

Wij vragen alle de sauna- en zwembadbezoekers onze huisregels na te leven en  
ervoor te zorgen dat iedereen een ontspannend tijd heeft. 
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Geachte bezoeker! 
 

Met de koop van een toegangskaart voor het zwembad sluit u automatisch een bezoekersverdrag af  
en gaat u akkoord met de volgende saunaregels. 

 
SAUNAREGELS 

 
1. De saunaregels maken deel uit van de algemene huisregels en daarmee voor alle 

gebruiker verbindelijk 

2. De sauna is principieel gemend. (mannen & vrouwen samen) 

3. De sauna mag alleen gebruikt worden door diegene die gezond verklaart zijn. (In zwijfel 

geval, graag de huisarts raadplegen) 

4. Het opgieten van water met een ontspannigsgeur wordt uitsluitend door het 

verantwoordelijke personeel gedaan. 

5. Het sprenkelen van sterke dranken, sterk ruikende geuren of brandbare concentraten is  

verboden. Dit kan namelijk tot een saunabrand leiden. 

6. De opgiettijden worden individueel door het personeel gekozen. Veranderingen van het 

programma en tijden zijn voorbehouden. 

7. Elke saunabezoeker is verplicht, voor het begin van het sauneren een lichaamsreiniging 

door te voeren. 

8. In de ontspanningsruimte´s zijn mobiele telefoon’s verboden. 

9. Het bezoeken van de sauna’s is alleen naakt toegestaan. 

10. Het wordt aangeraden, de in de sauna hangende instructie’s goed door te lezen.  

11. Uit hygiënische gronden is het gebruik van de sauna alleen met een grote handdoek 

toegestaan. 

12. Het is niet toegestaan om tijdens het opgieten, de saunacabine te betreden of te verlaten. 

13. Bij gebruik van de hete sauna’s is het te beachten dat deze hoge temperaturen 

characteriserend zijn voor deze sauna’s. Oplettendheid is geboden. Zelf experimenteren 

met de inrichting van de sauna’s is verboden. 

14. De saunabezoeker moet zich zo gedragen, dat andere saunagasten geen overlast 

ondervinden. 

15. Aanwijzingen van het saunapersoneel volgen. 

16. Het reserveren van ligstoelen, door het neerleggen van handdoeken, badtassen, kranten of 

degelijke is niet toegestaan. 

17. Roken is alleen in de daarvoor bestemde ruimte’s toegestaan. 

18. Kinderen, jongeren dan 15 jaar zijn in de sauna niet toegestaan. 

 

Wij vragen alle de sauna- en zwembadbezoekers onze huisregels na te leven en  
ervoor te zorgen dat iedereen een ontspannend tijd heeft. 
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