- Huisregels Wij zijn erg blij dat het hotel haar zwembad ter beschikking stelt aan de zwemschool. Het
hotel is een zakelijk hotel en wij zijn hier te gast. Daarom hebben wij samen met het hotel
een aantal regels opgesteld om niet tot overlast te zijn voor de gasten van het hotel. Wij
rekenen hierbij op uw medewerking!
- Het is niet toegestaan om consumpties te nuttigen in het zwemgedeelte.
- Er mogen maximaal 2 personen, naast de instructeur en het kind, in het zwemgedeelte
aanwezig zijn. Zij mogen met de les meekijken vanaf de houten bankjes, de lounge stoelen
en bedden mogen niet gebruikt worden. Wanneer jullie met meer dan 2 personen zijn graag
vanachter het raam meekijken.
- Wanneer er gasten aan het zwemmen bent u verplicht het zwemgedeelte te verlaten. De
instructeur zal dit bij u aangeven.
- Wanneer er gasten aan het zwemmen zijn is het verboden om foto’s en filmpjes te maken.
- Laat uw kind(eren) niet rondrennen in het hotel. Houd uw kind(eren) dus bij u bij
binnenkomst in het hotel. Ook niet de meegekomen kinderen die niet aan het zwemmen
zijn. Dit geldt ook bij vertrek uit het hotel.
- In het zwemgedeelte is het verboden om op schoenen lopen, gebruik hiervoor slippers of
de blauwe overschoenen.
- Hang de kleren van uw kind op in de daarvoor bestemde kleedhokken, of op de hangers in
het zwemgedeelte. Graag uw tassen onder de bankjes zodat er genoeg ruimte voor een
ieder is om te zitten op de bankjes.
- Wij zijn te gast, zorg ervoor dat wij niet tot last zijn voor de (zakelijke) gasten van het hotel.
- Laat uw kind vóór de les naar de wc gaan.
- Heeft uw kind lang haar? Laat hem of haar dan een elastiekje om het haar doen. Klipjes of
ander materiaal bevat ijzer, deze laten roestvlekken achter op de bodem.
- Pleisters en verbanden dienen voor de les verwijderd te worden. Deze laten namelijk los in
het water.
- Laat uw kinderwagen a.u.b. in de auto staan, de wielen laten sporen achter in het zwembad
en het hotel. Neemt u de wagen toch mee graag niet door het hele zwembad rijden.
- U mag maximaal 5 minuten voor aanvang van de zwemles het zwemgedeelte betreden. Dit
voorkomt drukte voor het lessende kind en eventueel de aanwezige gasten.
Wij wensen u en uw kind een hele fijne tijd toe bij de zwemlessen.

