HUISHOUDELIJK REGLEMENT ZWEMBADVILLA VILLAPARK DE KOOG
We streven ernaar dat u op een optimale en veilige wijze gebruik kunt maken het zwembad in de villa.
Daarom hebben we een aantal huisregels opgesteld. U dient zich zodanig te gedragen dat orde, veiligheid en hygiëne worden gewaarborgd. Wij vragen u de regels te lezen en na te leven.

Toegang:
p
p
p

Het is niet toegestaan het zwembad tussen 00.00 uur en 06.00 uur te gebruiken.
Indien u een medische beperking (bijvoorbeeld epilepsie) heeft, verzoeken wij u dit vooraf
te melden bij de receptie*.
Huisdieren zijn niet toegestaan in het zwembad.

Kinderen:
p
p

p
p
p

Kinderen t/m 11 jaar mogen zich alleen onder begeleiding en verantwoording van een
volwassene in het zwembad bevinden. Een volwassene dient 18 jaar of ouder te zijn.
Kinderen die nog geen A diploma hebben zijn in alle baden verplicht zwemvleugels te dragen.
Deze moeten voldoen aan de NEN-EN 13138-1 veiligheidsnorm. Verlies uw kind nooit uit het
oog. Zwemvleugels bieden geen garantie tegen verdrinking.
Baby’s dienen in het zwembad gebruik te maken van een babyfloat.
Zwemvesten en babyfloats zijn tegen een borg verkrijgbaar bij de receptie. Tevens zijn hier 		
zwemvleugels te koop.
Kinderen die nog niet zindelijk zijn, zijn verplicht een zwemluier te dragen.

Voordat u gaat zwemmen:
p
p
p
p

Het dragen van (buiten) schoeisel is om hygiënische redenen, niet toegestaan. Badslippers zijn
wel toegestaan.
Om hygiënische redenen dient u te douchen voordat u het zwembad betreed.
Wist u dat u 50% vuil afspoelt door 15 à 20 seconden te douchen voor u een zwembad betreed?
Gebruik van zeep en/of shampoo is alleen toegestaan in de doucheruimten; niet in het
zwembad.
Het zwembad mag alleen in zwemkleding betreden worden.

Eten, drinken en roken:
p
p

Het is niet toegestaan het zwembad te betreden met eet- en/of drinkwaren.
Uiteraard is het zwembad een rookvrije ruimte. Dit geldt ook voor een waterpijp en E-sigaret.
Ook buiten op het terras is roken niet toegestaan.

Muziek:
p

Het afspelen van harde muziek veroorzaakt overlast en is daarom niet toegestaan.

Gebruik van het zwembad:
p
p

Duiken en/of springen is, in verband met de geringe diepte van het zwembad, niet toegestaan.
Wist u dat urine in het zwembad over het algemeen de grootste vervuiler is? Maak daarom altijd
gebruik van het toilet.

Veiligheid:
p

p
p
p

Het is niet toegestaan met meer dan 6 personen het zwembad te betreden. Toegang tot het 		
zwembad is alleen toegestaan voor geregistreerde gasten in de zwembadvilla. Wanneer 		
u bezoek ontvangt (gasten die elders op Villapark De Koog verblijven of visite), dient dit vooraf
gemeld te worden bij de receptie*.
Uit veiligheidsoverwegingen adviseren wij u geen armbanden of oorbellen te dragen in het 		
zwembad.
Het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen in het zwembad.
Voorwerpen die lichamelijk letsel toe kunnen brengen zoals, steekwapens, injectiespuiten, drugs
etc. zijn niet toegestaan.

Toegang is niet toegestaan of zal ontzegd worden c.q. verblijf beëindigd worden in de volgende
situaties:
p
p
p

Het is niet toegestaan het zwembad te betreden wanneer u lijdt aan besmettelijke ziekten of
open wonden heeft.
Het is niet toegestaan het zwembad te betreden wanneer u onder invloed van alcohol en/of 		
drugs verkeerd.
Bij het niet naleven van de huisregels kan de toegang tot het zwembad voor een (on)bepaalde
tijd worden ontzegd of, bij herhaling van overtredingen, uw verblijf in de villa beëindigd, zonder
restitutie van eventuele boekingskosten.

Aansprakelijkheid & Privacy:
p
p
p

Het gebruik van het zwembad geschiedt geheel voor uw eigen risico.
Villapark De Koog aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik
van het zwembad (b.v. aan zwemkleding), ongevallen of persoonlijk letsel.
Wanneer schade wordt toegebracht aan eigendommen van Villapark De Koog, zal de hoofdhuurder aansprakelijk worden gesteld voor alle kosten om de schade te verhelpen.

In geval van nood:
p
p

Bel bij noodgevallen direct 112!
Informeer ook parkbeheer - tevens voor storingen en/of problemen - via 0222 - 327 842.

* De receptie van Villapark De Koog is bereikbaar via 0222-327 842 of Boodtlaan 43, De Koog.

Opmerkingen of klachten
Mocht er onverhoopt tijdens uw verblijf een klacht zijn ontstaan die niet volgens uw verwachting is
opgelost, dan verzoeken wij u De Krim Texel hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te
stellen via reserveringen@krim.nl o.v.v. van uw naam en/of reserveringsnummer.

