
 Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang onder begeleiding van een 
persoon van 18 jaar of ouder in badkleding die goed kan zwemmen 

 Zonder A diploma of zonder voldoende zwemvaardigheid is het niet toegestaan om in het wedstrijdbad te 
zwemmen. 

 Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding 
 Verplicht te douchen voor het zwemmen 
 Niet hardlopen of rennen op de perrons 
 Niet met schoenen in de zwemzaal of op de perrons 
 Kopsprongen/duiken is alleen toegestaan vanaf 1.70m waterdiepte 
 Verboden seriebommen te maken van de duikplanken 
 Alleen zachte (plastic) ballen worden toegelaten tijdens het vrijzwemmen in het water 
 Loodgordels zijn niet toegestaan tijdens recreatief zwemmen 
 Personen met open wonden, zweren of infectueuze aandoeningen worden niet toegelaten 
 Er wordt niemand toegelaten die onder invloed van alcohol, drugs of dergelijke verkeert. 
 Glaswerk is niet toegestaan 
 Hinderlijk gedrag ten opzichte van bezoekers en/of personeel dient achterwege te blijven 
 Aanwijzingen van het personeel moeten worden opgevolgd 
 Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd 
 Gevonden voorwerpen moeten worden afgegeven bij de balie 
 Gebruik voor het opbergen van waardevolle voorwerpen en kleding de afsluitbare garderobekasten 
 Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te houden 
 Voor uw en onze veiligheid is videoregistratie aanwezig 
 Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd 
 
De gemeente en/of Watervrienden de Flippers is/zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendom-
men en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. De gemeente en/of Watervrienden de Flippers kan/kunnen als zodanig niet 
aansprakelijk worden gesteld. 

Huisregels Watervrienden de Flippers 

U of uw kind is lid van onze vereniging. Om een aantal zaken binnen de vereniging voor iedereen duidelijk te 
maken voor iedereen hebben wij ook huisregels.. De huisregels van Watervrienden de Flippers zijn gelijk aan 
de huisregels van sportcentrum De Vliegende Vaart.  
Onderstaand zijn de huisregels* overgenomen van het sportcentrum De Vliegende Vaart waar wij het instruc-
tiebad en een baan in het wedstrijdbad huren.  
Daarnaast hebben we een tweetal verzoeken die te maken hebben met haren en met badkleding. 
Wilt u de huisregels  eens doorlezen ? Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben over deze regels, dan kunt u 
die kenbaar maken via deflippers@gmail.com of contact opnemen met een van onze vrijwilligers. 

Lang of kort haar? 
Onze medewerkers aan het bad vragen speciaal aandacht voor de meisjes(soms jongens) die komen zwemmen 
waar het kapsel lange haren heeft. Die lange haren zorgen voor afleiding tijdens de les. Daarom graag het   
lange haar vastzetten met elastiek of schuifspelden.  
Badpak of bikini?  
Natuurlijk kunnen we dat niet verplichten, maar een badpak voor de meisjes is beter. Geen gesjor aan het bo-
venstuk en daardoor afleiding. Ook met het in en uit het water gaan is dit voor de meisjes meer comfortabel. 

Huisregels conform Sportcentrum de Vliegende Vaart 

Aanvullingen op de huisregels van Sportcentrum de Vliegende Vaart 

* = Internetadres: www.terneuzen.nl/sportcentrumvliegendevaart/Binnenbad/Huisregels/Huisregels_zwembad 


