
4. ALGEMENE REGELS VOOR HET PUBLIEK 
 
 
Toegang en dergelijke sportcentrum Papendrecht 

• Bezoekers zijn te allen tijde verplicht de instructies van het dienstdoende personeel op te volgen 

• Mee gebrachte kinderen of sporters van verenigingen vallen onder direct toezicht en 
verantwoordelijkheid  van de vereniging en/of begeleiders. 

• Fietsen en bromfietsen worden gestald in de fietsenstalling. Het stallen gebeurt op eigen risico.  

• Parkeren geschiedt op eigen risico. 

• Sportcentrum Papendrecht is niet aansprakelijk ingeval van vermissing of beschadiging van 
eigendommen van bezoekers. 

 
 
Toegang en dergelijke zwembad 

• Bij de receptie wordt een entreebiljet uitgereikt dat recht geeft op 1 keer toegang tot het zwembad. 
Deze dient op verzoek getoond te worden. Bezoekers zonder geldig toegangsbewijs worden 
verwijderd. 

• Alle meer baden kaarten zijn een jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Er vindt geen restitutie 
plaats. 

• Het betreden van de bassins zonder aanwezigheid van toezichthoudend personeel is verboden.   

• Bezoekers met medische klachten, die van invloed kunnen zijn op de zwemvaardigheid, dienen de 
toezichthouders hiervan op de hoogte te brengen/houden. De bezoeker blijft zelf verantwoordelijk 
voor de risico’s die het gevolg zijn van deze medische klachten. 

• Kinderen (tot ca.12 jaar) die de zwemkunst niet machtig zijn, worden zonder begeleiding van een 
meerderjarige niet toegelaten tot het zwembad. De begeleider dient permanent in de directe 
nabijheid van het kind toezicht te houden. 

• Alleen ouderen boven de 18 jaar (of handelend als een 18 jarige) mogen kinderen meenemen die 
de zwemkunst niet machtig zijn. Bij twijfel over leeftijd wordt zonodig een legitimatie gevraagd. 

• Bezoekers die de zwemkunst niet machtig zijn, mogen niet in het diepe bassin. 

• Indien de begeleider niet in zwemkleding is, of in het water, dienen kinderen die niet kunnen 
zwemmen zwemvleugeltjes / swimsafe met vulling te dragen en mogen uitsluitend in het ondiepe 
bad verblijven voor de lijn, begeleiders dan zijn verplicht actief aan de badrand toezicht te houden 
op hun kind. 

• Jonge kinderen tot 7 jaar met een diploma A hebben toegang onder begeleiding van een ouder 
iemand boven de 12 jaar.  

• Zwemmen in badkleding is verplicht. Petten of andere hoofddeksels m.u.v. een badmuts  zijn niet 
toegestaan 

• U wordt verzocht voor het betreden van de bassins te douchen. 

• Het sportcentrum behoudt zich het recht voor bij de toelating aanvullende voorwaarden te stellen in 
het kader van de veiligheid. 

 
 
Gedrag sportcentrum Papendrecht 

• Hinderlijk gedrag en/of aanstootgevend gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient 
achterwege te blijven. 

• Het gebruik van recreatieve voorzieningen mag op geen enkele wijze hinder of gevaar voor andere 
bezoekers met zich meebrengen. 

• Balspelen mogen alleen gedaan worden op de daarvoor bestemde plaatsen en geen overlast 
veroorzaken. Leren, harde, tennis of zware ballen zijn in of rond de bassin en in de kleedruimten, 
gangen van de sporthal niet toegestaan. 

• Het is niet toegestaan half of geheel ontkleed te recreëren. 

• Drugs , waterpijp en/of alcohol wordt niet getolereerd. Bij constatering op aanwezigheid en/of als 
men onder invloed van alcohol en/of drugs verkeerd wordt men verwijderd. 

• Er mag in de accommodatie niet gerookt worden, met uitzondering van het buitenterrein op de 
daarvoor aangewezen plaatsen. 

• Huisdieren zijn niet toegestaan. 

• Garderobe en kleedruimtes : niet op de banken  staan, niet gluren bij de andere gasten, geen 
luidruchtig gedrag, niet met cabine-, kastdeurtjes slaan, niet roken of vrijen in de hokjes. 



• Staan op de banken en of stoelen in de multifunctionele ruimten, horeca en overige ruimten is niet 
toegestaan. 

• Het dragen van buiten schoeisel in de sportzalen en de gehele binnen accommodatie in alle natte 
ruimten is om hygiëne redenen niet toegestaan. 

• Het dragen van zwarte zolen onder de training schoenen is in de sporthal niet toegestaan, dit i.v.m. 
streep vorming. 

• Men mag niet rondhangen of spelen in de kleedkamers, garderobe,tribune, horeca, douche of hal. 

• Er mag geen etenswaar worden genuttigd in en om de bassins, sporthal, tribune en de garderobe, 
alleen toegestaan op de ligweide in het buitenbad, horeca en de daarvoor ingerichte plaatsen.  

• Van gevonden voorwerpen dient direct bij de kassa of indien gesloten, bij de dienstdoende 
medewerkers melding te worden gemaakt 

•  Een bezoeker die - na te zijn gewaarschuwd - zich niet aan bovenstaande gedragsregels houdt, 
wordt zonder dat er teruggave van entreegelden plaatsvindt, uit het sportcentrum verwijderd. 

• Naast alle bovenstaande regels geldt de gedragscode van de zwembad branche. 
 
Veiligheid sportcentrum Papendrecht 

• Bij het plegen van diefstal dan wel agressief en/of onzedelijk gedrag wordt de politie 
gewaarschuwd. 

• Ordeproblemen kunnen leiden tot ontzegging van het sportcentrum. 

• Het meenemen van glaswerk naar het sportcentrum is niet toegestaan, dit kan gevaar opleveren 
voor de veiligheid van de gasten. 

• Voor waardevolle bezittingen van de bezoekers staan kluisjes ter beschikking. Het gebruik is voor 
eigen risico, bij verlies van de sleutel wordt € 10,00 in rekening gebracht; 

• Bezoekers met medische klachten (die het zwemmen of sporten kunnen beïnvloeden) dienen het 
toezichthoudende personeel hiervan op de hoogte te brengen en dienen zich te aan te melden. 

 
Veiligheid zwembad 

• De glijbaan mag alleen worden gebruikt door personen met minimale lengte van 1.20 cm. of als je 
in het bezit bent van minimaal diploma A, anders altijd onder direct actief toezicht van een 
meerderjarige begeleider. 

• Het is niet toegestaan opstoppingen te veroorzaken of te gaan staan in de glijbaan. 

• Het is alleen toegestaan te duiken in water diepten van 2 meter of meer. 

• Hardlopen op de perrons is niet toegestaan. 

• Wanneer weeromstandigheden dit nodig maken (bijvoorbeeld onweer) moeten bezoekers de 
buitenbassins en terreinen verlaten. Dit geeft geen recht op restitutie van entreegelden. 

 

 


