
 

  

  

Reglement gebruik Zwembad Nederheide 
Het zwembad is 15 meter lang, 7 meter breed en 1,40 diep. 

 
 
 

1. Toegang tot het zwembad en de 
supplementen 
1.1 Toegang tot het zwembad is enkel 

mogelijk met een geldig maand-, halfjaar 
of jaarabonnement als gast van Hotel 
Nederheide of als (jaar)gast van Landgoed 
Nederheide. 

1.2 Alle abonnementen zijn 
persoonsgebonden.  

1.3 Voordat u het zwembadcomplex betreedt, 
dient u uw pas te tonen aan de receptie 
van Hotel Restaurant Nederheide. Voor 
uw eigen veiligheid is het belangrijk dat 
medewerkers van Nederheide op de 
hoogte zijn van (het aantal) bezoekers in 
het zwembad. 

1.4 Verlies of diefstal van uw 
persoonsgebonden pas dient u te melden 
bij de receptie van Nederheide. Voor de 
aanmaak van een nieuwe pas worden 
kosten in rekening gebracht. 

1.5 Het is voor bezoekers van het zwembad 
verboden goederen, artikelen, eten en 
drinken in welke vorm dan ook mee te 
nemen, m.u.v. handdoeken en lectuur. 

1.6 Kleine drijfmiddelen welke uitsluitend 
geschikt zijn voor kleine kinderen mogen 
door en voor kinderen gebruikt worden. 

1.7 Kleding en andere artikelen opbergen in 
de daarvoor bestemde kledingkastjes. 
Deze kastjes zijn geen safes, derhalve is de 
directie niet aansprakelijk voor diefstal of 
schade van en aan goederen. 

1.8 Eventueel verlies van uw sleutel dient u 
direct te melden bij een van de 
medewerkers van Hotel Restaurant 
Nederheide. De kosten voor een 
eventuele nieuwe sleutel c.q. nieuw slot 
zullen bij u in rekening worden gebracht. 

 
 

 
 
 
1.9 Het kledingkastje moet leeg en schoon 

achtergelaten worden bij verlaten van het 
zwembadcomplex. 

1.10 Kinderen jonger dan 12 jaar hebben alleen 
toegang onder begeleiding van een 
volwassene. Een volwassene is minimaal 
18 jaar oud. 

1.11 Per volwassene hebben maximaal 2 
kinderen toegang. 

1.12 Voor baby’s en kinderen die nog niet 
zindelijk zijn, zijn zwemluiers verplicht! 

 
 
 

2. Weigering toegang en/of 
verwijdering uit het 
zwembadcomplex 

2.1 Personen en/of groepen waarvan naar het 
oordeel van de zwembadbeheerders blijkt 
dat zij de orde, rust, hygiëne en/of 
veiligheid verstoren worden de toegang 
tot het zwembadcomplex voor nader te 
bepalen tijd ontzegd  zonder restitutie van 
betaalde toegangsgelden. 

2.2. De zwembadbeheerders van Hotel 
Restaurant Nederheide kunnen voorts 
personen uit het zwembadcomplex 
verwijderen en/of de toegang ontzeggen 
als: 

a. men aanwijzingen of instructies niet 
opvolgt; 

b. men het reglement t.bv. het 
zwembadcomplex niet naleeft; 

c. men onder invloed verkeert van 
alcohol, drugs, of andere verdovende 
middelen; 

d. personen niet over voldoende 
zwemvaardigheden beschikken en 
zonder begeleiding in het zwembad 
zijn; 
 



 

  

 
 

e. personen wangedrag vertonen in de 
breedste zin van het woord; 

f. personen lijden aan (een) 
besmettelijke ziekte(n) of open 
wonden; 

g. personen hun behoeften doen elders 
dan in de daarvoor aanwezige 
toiletten. 

De duur van de ontzegging van de toegang 
is afhankelijk van de aard en ernst van het 
voorval en wordt bepaald door de 
beheerders van het zwembadcomplex van 
Hotel Restaurant Nederheide. 

2.3 Bij grote drukte wordt i.v.m. de veiligheid 
het aantal bezoekers beperkt. 

 

 

3. Verblijf in het zwembadcomplex 

3.1 Vóór gebruik van het zwembad is douchen 
verplicht. 

3.2 In het zwembadcomplex draagt men 
zwemkleding. 

3.3 Het dragen van schoeisel anders dan 
badslippers is niet toegestaan.  

3.4 Duiken is i.v.m. de geringe diepte 
gevaarlijk en dus verboden. 

3.5 Iedere bezoeker is verplicht zich zodanig 
te gedragen dat de orde, rust, veiligheid 
en 
hygiëne voor alle bezoekers is en blijft 
gewaarborgd. 

3.6 Roken is in het zwembadcomplex en 
gehele pand verboden. 

3.7 De zwembadbeheerders en/of daartoe 
bevoegde personen  kunnen zonder 
opgaaf van  
reden bezoekers gebieden het zwembad 
te verlaten. 

 
 
 
 
 
 

 
 
4. Openingstijden en tarieven 
4.1 De beheerders van Hotel Restaurant 

Nederheide stellen de openingstijden en 
tarieven vast. 

4.2 De beheerders zijn bevoegd de tarieven 
alsmede de openingstijden (tussentijds) te 
wijzigen.  

4.3 De beheerders hebben het recht om het 
complex geheel of gedeeltelijk te sluiten 
zonder restitutie van betaalde 
toegangsgelden indien hier dringend 
aanleiding toe is. 

 
 

5. Aansprakelijkheid 
5.1 Een bezoek aan het zwembadcomplex is 

geheel voor eigen risico. 
Directie/beheerders kunnen geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaarden voor 
ongevallen, ontvreemding of wat dies 
meer zij, van en/of beschadigingen aan 
eigendommen en/of personen. 

 
 
Milheeze, 1 augustus 2019 

 

 

 

 


