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Huis- en Gedragsregels Aquapelle 
 
Deze Huis- en Gedragsregels zijn van toepassing op alle zich in Sportcomplex Aquapelle 
(‘Aquapelle’) bevindende personen. Met het betreden van Aquapelle geeft u aan in te 
stemmen met de hier geldende huisregels  
 
 
Iedereen is van harte welkom in Aquapelle. Wij vinden het belangrijk dat alle gasten met 
plezier gebruik kunnen maken van Aquapelle. Daarom hanteren we deze huis- en 
gedragsregels. 
 
Voor de hele accommodatie:  

• Toegang tot Aquapelle alleen met geschikt schoeisel, hoesjes om schoenen of blote 
voeten (zwembad).  

• Het is niet toegestaan om je zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te 
houden. 

• Eten/drinken is alleen toegestaan in het horecagedeelte en/of op de tribune. Glaswerk/ 
serviesgoed mag alleen in de horeca zelf worden gebruikt.  

• Aquapelle is rookvrij. Roken is niet toegestaan in en rondom de accommodatie, ook niet 
buiten. 

• In Aquapelle hebben wij respect voor elkaars privacy en houden wij rekening met elkaar. 
Zelf afspelen van muziek en het fotograferen van anderen en het gebruik van harde ballen 
of ander overlastgevend speelgoed is niet toegestaan. 

• Vluchtwegen moeten obstakelvrij worden gehouden. 

• Fietsen of auto’s te parkeren op de daarvoor bestemde voorzieningen nabij de 
Accommodatie. 

• De aanwijzingen van het personeel moeten altijd opgevolgd worden.  

• Voor uw en onze veiligheid is videoregistratie aanwezig. Beelden bewaren wij niet langer 
dan 5 werkdagen, tenzij er vermoeden is van verdachte zaken. Beelden worden niet met 
derden gedeeld m.u.v. politie en justitie.  

• Ongewenste en/of gewenste intimiteiten, verbaal- en/of lichamelijk geweld worden in 
Aquapelle niet getolereerd. 

• Meenemen en gebruik van drugs, alcohol, wapens, waterpijp etc. is verboden. Verboden 
middelen worden in beslag genomen en kunnen tot tijdelijke of permanente ontzegging 
van Aquapelle leiden. 

• Steekproefsgewijs voeren wij tassencontroles uit. Ingenomen artikelen die verboden zijn 
volgens de huisregels worden niet teruggegeven en kunnen tot uitzetting dan wel 
ontzegging leiden. 

• Bij onregelmatigheden, wangedrag of het niet opvolgen van de huisregels door bezoekers 
en/of gebruikers is het personeel van het zwembad gerechtigd de betreffende bezoekers 
en/of gebruikers uit het bad te verwijderen en hen de toegang tot Aquapelle te ontzeggen. 

• Indien nodig wordt de politie ingeschakeld. 

• Sportief Capelle, de exploitant van Aquapelle, is niet aansprakelijkheid voor verlies, 
schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om Aquapelle. 

• Bezoekers moeten zich op verzoek legitimeren.  

• Bij constatering van diefstal, vernieling of ernstige overlast veroorzaakt door gebruiknemer 
dan wel diens bezoekers zal:  
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o degene die de schade/overlast veroorzaakt (tijdelijk) de toegang tot Aquapelle worden 
ontzegd, een en ander afhankelijk van de aard van de schade/overlast; 

o van deze diefstal, vernieling of ernstige overlast aangifte worden gedaan bij de politie; 

o een schadeveroorzaker/overlastgever zal aansprakelijk worden gesteld voor de 
geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst 
door/van Sportief Capelle;  

o het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van Sportief Capelle om derden die 
overlast veroorzaken de toegang te weigeren en/of aansprakelijk te stellen voor 
schade. 

 
Voor het zwembad: 

• Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang tot het 
zwembad onder begeleiding van minimaal één betalende persoon in badkleding van 18 
jaar of ouder, die beschikt over een goede zwemvaardigheid. Maximaal 2 kinderen per 
begeleider. De begeleider (18+) dient het kind in het water te begeleiden en is 
verantwoordelijk voor het kind. 

• Kinderen die niet in het bezit zijn van een geldig A-zwemdiploma zijn voor hun veiligheid 
verplicht zwemvleugels te dragen in de gehele zwemaccommodatie. Ook onder toezicht is 
het niet toegestaan voor kinderen zonder zwemdiploma om zonder zwemvleugels het 
zwembad te betreden. 

• Douchen voor het zwemmen is verplicht. 

• Maak voor het opbergen van uw waardevolle voorwerpen en kleding gebruik van de af te 
sluiten kluisjes. Kleding mag niet in de kleedcabines blijven hangen.  

• Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding (bikini, badpak, tankini, zwembroek). 

• Hardlopen in het zwembad en kleedaccommodatie is gevaarlijk en daarom niet 
toegestaan. 

• elf meegebrachte opblaasbare luchtkussens/-bedden, banden en opblaasbare dieren zijn 
niet toegestaan in de baden. 


