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1. Volg in de richtlijnen van het RIVM; 
2. Maximaal 45 zwemmers in het bad; 
3. Deelnemers dienen vooraf een reservering te maken.  
4. Reservering voor dit sport uur dient uiterlijk donderdag 12:00 uur binnen te zijn. 
5. Bij binnen treden van de locatie wordt dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen. 
6. Kom niet voor 18:50 binnen.  
7. Indien u 18:55 binnen komt en u heeft makkelijke kleding aan, kunt u evengoed 19:00 uur in 

het bad liggen.  
8. De leden die mobiel zijn, zullen via de trap in de centrale hal, vervolgens via het horeca 

paviljoen naar het ‘NATTE TERRAS’ wordt geleid. Volg de routing aangegeven in het 
zwembad. Kaderleden van KIS zullen hierop toezien en aanwijzingen geven.  

9. Leden die niet mobiel zijn, kunnen zich met de lift naar boven begeven om ook op het ‘Natte 
terras’ om te kleden. 

10. Op het natte terras staan stoelen waar de leden zich mogen ontdoen van de bovenkleding. 
De bovenkleding gaat in een tas. 

11. Het lid mag vervolgens zich naar het bad bewegen en neemt zijn tas mee. De tas wordt aan 
de kant geplaatst naast het bad aan de zijde van de glijbaan.  

12. Tijdens het zwemmen is het dragen van een mondkapje uiteraard niet verplicht. 
13. Volg de aanwijzing van de kaderleden op. 
14. Blauwe badenkaarten (familiekaart) dienen vooraf aangeschaft te worden. 

https://dekis.nl/aanvraag-14-badenkaart/ 
15. Om 19:50 uur wordt het sein gegeven om het bad te verlaten.  
16. De leden pakken hun tas welke naast het zwembad staat. 
17. Vervolgens wordt de trap naar beneden, naar de kleedhokjes gevolgd.  
18. Er kan gebruik worden gemaakt van de douches.  
19. Douche zo kort mogelijk. 
20. De kleedhokjes kunnen gebruikt worden om om te kleden.  
21. Als u kleedhokje verlaat, dringend advies om een mondkapje te dragen.  
22. Via de Centrale hal verlaat men het pand.  

 


