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De vrijwilligers van Zwembad de Fuut doen er alles aan om uw bezoek zo prettig mogelijk te 

maken. Uiteraard verwachten wij als tegenprestatie dat onze bezoekers onze (huis en/of 

gedrags)regels respecteren. Zo zorgen we samen voor een veilig, gezellig en schoon zwembad. 

 
Om ons zwembad schoon, veilig en gezellig te houden, hanteren wij de volgende 

huisregels en/of gedragsregels: 

 
● Aanwijzingen van de aanwezige vrijwilligers / beveiligers dienen te allen tijde 

opgevolgd te worden. 

● Op verzoek van de aanwezige vrijwilligers  / beveiligers dient u inzage te geven in 

uw tas of koelbox. 

● Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen de aanwezige 

beveiligers u verzoeken om u te mogen fouilleren. Als u dit niet toestaat kunnen de 

beveiligers u hierop de toegang weigeren. 

● Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding. 

● Schoenen zijn verboden rondom het zwembad. 

    Badslippers en waterschoentjes zijn uiteraard wel toegestaan. 

● Het is verboden om eten en/of drinken te nuttigen IN het zwembadwater; dat mag alleen 
op de lig en speelweide en/of op het terras en/of op het Horecaplein. Patat met 
mayonaise mag alleen worden genuttigd op het Horecaplein. 

● Kinderen zonder zwemdiploma A en/of kinderen die de 8-jarige leeftijd nog niet 

hebben bereikt moeten te allen tijde worden begeleid door een zwemvaardige 

volwassene in zwemkleding. 

● Kinderen zonder zwemdiploma A moeten verplicht bandjes dragen op het hele 
terrein, dus ook op het grasveld en peuterbad. 

● Kinderen zonder zwemdiploma A mogen niet in het 25meterbad zwemmen. 

● Ook wanneer u zelf niet zwemt, is een geldig entreebewijs vereist. 

● Rennen rondom het zwembad is niet toegestaan. 
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● Er mag alleen worden gedoken in het zwembad waar het 2 meter diep is. 
 

vervolg: 

● Het is verboden om glaswerk mee te brengen naar het zwembad. 

● Honden zijn niet toegestaan. 

● Alcohol is niet toegestaan. 

● Roken is niet toegestaan – uitsluitend in het rookgedeelte van het zwembad. 

● Balspelen zijn uitsluitend toegestaan wanneer er geen overlast voor andere bezoekers 

van het zwembad ontstaat. 

● Afval behoort in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. 

● Misbruik van (persoonsgebonden) abonnementen kan leiden tot een entreeverbod 

voor zowel de oorspronkelijke houder van het abonnement als wel voor de gebruiker. 

● Elke vorm van verbaal en/of lichamelijk geweld tegen bezoekers en/of vrijwilligers in 

het zwembad leidt tot verwijdering uit het zwembad. 

● Gewenste en ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd en leiden eveneens 

tot verwijdering uit het zwembad. 

 

Sanctie(s): 

Met het betreden van onze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier 
geldende huisregels. Bij het overtreden van de huisregels en bij het plegen, of het 
vermoeden van het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie 
ingeschakeld. De toegang tot zwembad de fuut kan voor korte of lange tijd worden 
ontzegd.  

 

Wanneer u een los toegangsbewijs, een 10-badenkaart dan wel een 

(gezins)abonnement aanschaft verklaart u kennis te hebben genomen van en 

akkoord te gaan met het bovenstaande.  
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