Zwemmen op afspraak
24
jun
2020

Sins 1 juli is ons zwembad opnieuw open!
Uiteraard kan dit niet zonder de nodige maatregelen. Daarom sommen we graag even het verloop van je zwembeurt
voor je op!
 Je reserveert het tijdsslot hier.
 Reserveren kan 10 dagen op voorhand tot 1 uur vóór je wil komen zwemmen.
 Je kan voor maximum 5 mensen reserveren in het zelfde tijdsslot. Selecteer het juiste aantal personen
(openingen) in het veld 'Plaatsen', dit staat standaard op '1'
 Je krijgt een automatische bevestiging wanneer jouw reservatie gelukt is.
 Kom op tijd aan. Vermijd te vroeg of te laat aankomen.
 Zowel op de parking als in het gebouw (kassa, kleedkamers), draag je je mondsmasker.
 Bij aankomst krijg je een kleedkamer toegewezen.
 Lockers zijn niet beschikbaar. Je krijgt een opbergbox met een nummer dat correspondeert met het nummer
van je kleedkamer waarin je je spullen kwijt kan. Deze staat in de badzaal.
 Vooraleer je het bad ingaat, douch je. Hou daar voldoende afstand!
 Bij het baantjes zwemmen geldt een inhaalverbod en éénrichtingsverkeer per baan. Dit betekent dat je heen
zwemt in één baan en terug zwemt in de andere.
 Voor baantjes zwemmen geldt dat je maximum 1 uur in het gebouw kan verblijven, vanaf het moment dat je
aankomt, tot het moment dat je terug vertrekt. Je zal dus ongeveer 45 minuten kunnen zwemmen. De redders
zien erop toe dat iedereen tijdig het bad verlaat.
Voor vrij zwemmen wordt vanaf 5 augustus een kwartier extra voorzien. Op die manier hebben de mensen die
vrij zwemmen een vol uur in het zwembad. Op zondagvoormiddag is er zelfs een tijdsslot van 2 uur!
 Douchen ná het zwemmen is verboden. Na het nemen van jouw materiaal uit de curverbox ga je dus
onmiddellijk naar jouw kleedkamer.
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Openingsuren

Vandaag open van 08:30 tot 11:30, van 13:30 tot 15:00
Morgen open van 08:30 tot 11:30, van 13:30 tot 16:00
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