
HUISHOUDELIJK REGLEMENT ZWEMBAD “DE MEERVAL” TE WIJCHEN 

Directie en personeel heten u van harte welkom. Voor een prettig verblijf in “De Meerval” is het uit een 
oogpunt van veiligheid, orde en hygiëne van belang dat iedere bezoeker onderstaande huisregels in acht 
neemt. Door het kopen van een toegangskaart of abonnement aanvaardt men de verplichting alle aanwijzingen 
en voorschriften, die door het personeel namens de directie gegeven worden, op te volgen. 
 

I. TOEGANG TOT DE MEERVAL. 
- Men dient in het bezit te zijn van een geldige toegangsbewijs en deze te kunnen tonen. 
- Het personeel is bevoegd personen, die op enige wijze de orde of rust verstoren, het verdere verblijf 

in “De Meerval” te ontzeggen. 
- Indien iemand bij herhaling van ordeverstoring of van het niet nakomen van de huisregels blijk geeft, 

kan hem/haar de toegang, voor een door de directie te bepalen tijd, worden ontzegd. 
- Dienst- en personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers. 
- Tot “de Meerval worden niet toegelaten: 

 Kinderen onder de 8 jaar en kinderen die niet in het bezit zijn van een A diploma worden 
alleen onder begeleiding van een volwassen persoon (minimaal 18 jaar) toegelaten, 
daarnaast zijn deze kinderen ten aller tijden verplicht een kurkje of zwembadjes te dragen. 

 Kinderen van 8 jaar en ouder hebben toegang tot “De Meerval”, mits zij in het bezit zijn van 
een A diploma; 

 Personen met huidontstekingen, open wonden of besmettelijke ziekten; 
 Personen, die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of onder invloed zijn van drugs 

of andere stimulerende middelen. 
- 30 minuten voor het einde van de zwemtijd worden geen bezoekers meer toegelaten. 
- 25 minuten na het beëindigen van de zwemtijd moet de laatste bezoeker “De Meerval” hebben 

verlaten. 
- De directie behoudt zich het recht voor om de tijden van openstelling van “De Meerval” te wijzigen en 

het bad, hal en restaurant geheel of gedeeltelijk te sluiten. 
- Na uitzetting met behulp van de politie volgt een halfjaar ontzegging van de totale Meerval 

accommodatie. Ook de hal, het restaurant en het voorterrein mogen niet meer betreden worden. 
 

II. ORDE, VEILIGHEID, RUST EN HYGIENE IN “DE MEERVAL”. 
Het is niet toegestaan: 

- “De Meerval” of onderdelen ervan te beschadigen of te verontreinigen. 
- In “De Meerval te roken. 
- Zich bij het aan- of uitkleden buiten de gemeenschappelijke kleedkamers of kleedcabines te bevinden. 
- Zich bij het aan- en uitkleden in het gezelschap van een ander persoon in de kleedcabines te bevinden. 
- Kleding en kleerhangers in de cabines achter te laten. 
- Naakt of topless (dames) gebruik te maken van de accommodatie of de zich daarin bevindende 

voorzieningen. 
- Te zwemmen, in niet als zwemkleding aangemerkte kleding. (ter beoordeling van het personeel). 
- Glaswerk, wapens, messen, injectienaalden, dieren en alcoholische dranken mee te brengen. 
- Gebruik te maken van opblaasbare boten, luchtbedden en/of ander groot spelmateriaal bij het verblijf 

in “De Meerval” (ter beoordeling van het personeel), dit geldt ook voor meegebrachte ballen, o.a. 
tennisballen of ballen van gelijke grootte. 

- Duikbrillen met glas of loodgordels te gebruiken (met uitzondering van de tijden dat het bad in gebruik 
is bij onderwatersport verenigingen). 

- Radio’s of andere geluidsapparatuur mee te nemen. 
- Foto’s of filmopname van derden te maken. 
- Gebruik te maken van bassins alvorens een douche te hebben genomen. 
- Brood en andere etenswaren, schillen, afval, papier e.d. achter te laten, anders dan in de daarvoor 

bestemde bakken. 
- Op schoenen, anders dan daarvoor bestemd, op de perrons rond de bassins te lopen. 
- Baby’s peuters en kleuters naakt te laten zwemmen. Zij dienen gekleed te zijn in goed aansluitende 

broekjes en een zwemluier te dragen, waaruit ontlasting niet kan ontsnappen. 
- Het gebruik van een handdoek in de sauna is verplicht. Daarnaast is het verboden om materiaal en/of 

water op de kachel te deponeren.   



 
III. HET GEBRUIK VAN “DE MEERVAL”. 

-     Het gebruik van de diepe bassins toegestaan voor alle bezoekers, echter kinderen zonder diploma 
mogen uitsluitend indien voorzien van armvleugels of zwemvest onder begeleiding van een volwassen 
persoon in het diepe bassin. 

-  Bezoekers met een medische beperking (b.v. epilepsie) dienen dit vooraf te melden bij het 
toezichthoudend personeel. 

-  Het dienstdoende personeel beoordeelt of van de meegebrachte zwemhulpmiddelen, van welke aard 
dan ook, gebruik mag worden gemaakt, dit geldt ook voor opname en/of foto materiaal. 

- Uiterste  voorzichtigheid moet worden betracht bij het in het water springen of duiken vanaf de 
bassinrand. Let op waarschuwing en diepte aanduiding bij beweegbare bodem!!! 

- Bij het vereniging zwemmen, bij wedstrijden en/of andere evenementen zijn het bestuur van de 
vereniging en/of de organisatoren verantwoordelijk voor de naleving van deze regels. 

- Het ter verkoop aanbieden .c.q. beschikbaar stellen van drank- en etenswaren etc. is uitsluitend 
voorbehouden aan de pachter van de restaurette. Deze regel is van kracht voor het gehele complex, 
inclusief de terrassen en bij de accommodatie behorende trottoirs en parkeerplaatsen. 

- Het gebruik van zeep en/of shampoo is uitsluitend en beperkt toegestaan in de doucheruimte. 
- Maximaal 8 personen mogen tegelijk gebruik maken van het bubbelbad. 
 

IV.  HET GEBRUIK MAKEN VAN DE GLIJBAAN. (50 METER LANG: ZIE BORD MET PICTOGRAMMEN) 
  

- De  glijbaan is alleen toegankelijk als de waterstroom in werking is. Stroomt er geen water over de 
glijbaan dan is deze buiten werking.  

- Het gebruik van de glijbanen is geheel voor eigen risico. 
- Iedere bezoeker dient zicht te houden aan de instructies zoals vermeld op de pictogrammen die 

beneden bij de glijbaan staan. 
- Gebruik van de glijbaan kan schade aan badkleding veroorzaken. De directie aanvaardt hiervoor geen 

enkele aansprakelijkheid. 
- Zitten of liggen is toegestaan (ouder met kind mag) 
- Maximaal 4 kinderen tegelijk. 
- Maximaal 2 volwassenen. 
- Het opvangbassin aan het einde van de glijbanen moet direct verlaten worden. 
- Het is niet toegestaan dat er wordt gelopen op de glijbaan. 
- Men mag de glijbanen niet als zitplaatsgebruiken. 
- Op de glijbanen dient voldoende afstand gehouden te worden. 
- Wacht op het groenen licht voordat de volgende naar beneden kan. 
- Afremmen of stilstaan tijdens de rit is niet toegestaan. 

 
V.  RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID. 
 
  - Het bezoek aan “De Meerval” geschiedt geheel voor eigen risico. 
  - De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen of voor schade aan personen of 

goederen, door wie ook gepleegd, of op welke wijze ook veroorzaakt, gedurende de openstelling van 
“De Meerval”. 

  - De bezoeker is aansprakelijk voor alle schade, welke door zijn/haar toedoen aan de accommodatie 
wordt toegebracht. 

  - Geadviseerd wordt geen waardevolle voorwerpen  mee te nemen, en voorzichtig te zijn met geld. 
  - Men is verplicht gevonden voorwerpen bij de receptie af te geven. 
  - In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat het personeel u verzoekt in het bijzijn van 2 

personeelsleden uw  kluisje te openen. 
 
In uitzonderingsgevallen en/of gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist het dienstdoende 
personeel en/of directie. Aldus herzien en vastgesteld. 
 
Wijchen, 31 januari 2018, 
Namens “De Meerval” Wijchen b.v., 
De Manager. 


