
Huisregels Optisport 
 

  

 

 

  

 

Douchen is verplicht. 
 

Huisdieren worden niet 
toegelaten in de 
accommodatie. 

 

In deze accommodatie gaan 
medewerkers en gasten 
respectvol met elkaar om. 

 

  

 

  

 

  

 

Het is verplicht dat kinderen 
zwemvleugeltjes dragen. 
Deze moeten voldoen aan de 
NEN-EN 13138-1 
veiligheidsnorm. Andere 
drijfmiddelen zijn toegestaan 
mits het ook 
aan de bovengenoemde norm 
voldoet. Verlies uw kind nooit 
uit het oog. Zwemvleugeltjes 
bieden geen garantie tegen 
verdrinking. 

 

Kinderen zonder 
zwemdiploma hebben alleen 
toegang onder begeleiding 
van een persoon van 18 jaar 
en ouder, die beschikt over 
een goede zwemvaardigheid. 

 

Ongewenste, en/of gewenste 
intimiteiten worden in deze 
accommodatie niet 
getolereerd.  

 

  

 

  

 

  

 

Maak omwille van de 
veiligheid in de zwemzaal, 
sportruimtes en ligweide 
alleen gebruik van plastic 
flessen en bekers.  

 

Maak voor het opbergen van 
uw 
kleding gebruik van 
kledingkastjes. 

 

Voor uw en onze veiligheid 
kunnen we gebruik maken 
van videoregistratie. 

 



  

 

  

 

  

 

Loop voorzichtig in het 
zwembad.Natte perrons zijn 
glad. 

 

Zwemmen is toegestaan in 
zwemkleding. 

 

In de sporthal / zaal worden 
sportschoenen voor 
zaalsporten (geen zwarte 
zolen) gebruikt. 

 

Aanvullende huisregels: 
 

 We schenken geen alcohol aan personen jonger dan 16 jaar en geen sterk alcoholische 
dranken aan personen onder de 18 jaar.  

 Uit oogpunt van privacy is fotograferen/filmen in douche-,toilet- en omkleedruimten niet 
toegestaan.  

 In de zwemzaal mogen uitsluitend personen uit de eigen familie- en/of kennissenkring 
worden gefotografeerd/gefilmd.  

 Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd.  

 Het geven van lessen / trainingen op recreatieve uren is alleen toegestaan door 
medewerkers van Optisport.  

 Opblaasfiguren zijn toegestaan als de drukte het toelaat (dit ter beoordeling aan het 
personeel).  

 Nooduitgangen mogen alleen in geval van nood geopend worden.  

 Misbruik van nooduitgangen en brandmelders wordt bestraft; de kosten van de 
gealarmeerde hulpdiensten worden verhaald op de dader.  

 Huisdieren zijn in de accommodatie niet toegestaan. In bepaalde gevallen is het toegang 
verlenen van een blindengeleidehond c.q. zorghond tot de hal van de accommodatie 
mogelijk. De toelating van een blindengeleidehond of zorghond dient te worden gemeld 
bij de receptie/balie.  

 Wanneer u het gebouw verlaat, dient u opnieuw een toegangskaartje te kopen om het 
zwembad weer te mogen betreden.  

 Op verzoek dient u het entreekaartje te tonen.  

 Bij verwijdering uit de accommodatie vindt geen restitutie van entreegeld plaats.  

 Optisport is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de 
sporter of bezoeker. U kunt uw eigendommen opbergen in de kledinglockers Het gebruik 
hiervan is op eigen risico. Wij adviseren u waardevolle spullen thuis te laten. Optisport 
aanvaart geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een locker zijn ontvreemd. 
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