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Huisregels en toegangsvoorwaarden 
Zwembad Aquamar 
 
 
Algemeen  
Toegang tot zwembad Aquamar is alleen toegestaan met een geldig entreebewijs, meerbadenkaart of 

abonnement. Deze moet je kunnen tonen wanneer een van onze medewerkers hierom vraagt. Wanneer je 

het zwembad verlaat, vervalt je toegangsrecht. Heb je een medische aandoening, gebruik je (zware) 

medicijnen of heb je lichamelijke of geestelijke beperking? Dan ben je verplicht dit te melden bij de receptie. 

In de gehele accommodatie geldt een rook- en drugsverbod. Dit geldt ook voor E-sigaretten. Huisdieren 

worden niet toegelaten in zwembad Aquamar.  

 

Kleedruimtes 
Zwembad Aquamar beschikt over een gemeenschappelijke dames- en herenkleedruimte en individuele 

kleedcabines. Bezoekers die gebruik maken van de gemeenschappelijke kleedruimtes, dienen zich om te 

kleden in de kleedruimte van hun eigen sekse. In de individuele kleedcabines mag je geen persoonlijke 

eigendommen achterlaten. Je kunt je kleding en waardevolle spullen opbergen in (gratis) afsluitbare 

lockers. Het is niet toegestaan om je zonder legitieme reden op te houden bij de kleedruimtes. Gevonden 

voorwerpen dienen altijd bij de receptie te worden afgegeven. 

 

Hygiëne en kledingvoorschriften 

Wanneer je komt zwemmen in zwembad Aquamar, dien je vóór het zwemmen te douchen. Tevens is 

gepaste zwemkleding in het zwembad een vereiste. Niet toegestaan zijn o.a. strings en topless bikini’s. Het 

dragen van speciale zwemkleding om culturele of godsdienstige redenen is toegestaan, dit ter beoordeling 

van de verantwoordelijke van dienst. In de zwemzalen, natte-voetengedeeltes en doucheruimtes mag je 

geen (buiten)schoenen dragen. Wil je deze ruimtes betreden met (buiten)schoenen, dan is het dragen van 

overschoentjes verplicht. Overschoentjes zijn verkrijgbaar bij de receptie. Het gebruik van skeelers, 

rolschaatsen, steps en/of skateboards is in de gehele accommodatie niet toegestaan. 

 

Veiligheid  
Om ongelukken in en om het zwembad te voorkomen is rennen, hardlopen en stoeien op de perrons en 

rondom het zwembad niet toegestaan. Tevens is het verboden om te duiken van de bassinrand op de 

plaatsen waar dit is aangegeven en dien je voorzichtig te zijn bij het gebruik van de springplanken en het 

daarbij behorende springvlak. Bij het gebruik van de glijbaan moet je rekening te houden met de 

aldaar aangegeven veiligheidsnormen. Om de veiligheid in het zwembad te waarborgen zijn er in alle baden 

onderwatercamera’s aanwezig. Als bezoeker van zwembad Aquamar betreed je de accommodatie op eigen 

risico; de exploitant en haar personeel zijn niet aansprakelijk voor letsel of schade dat is toegebracht aan 

personen of goederen tijdens het verblijf in het zwembad Aquamar. 

 

Zwemvaardigheid 

Om de veiligheid in het zwembad te waarborgen is het gebruik van zwemvleugels of een babyband voor 

kinderen zonder zwemdiploma A verplicht. Deze items zijn tegen een borgbedrag te leen bij de receptie. 

Kinderen zonder zwemdiploma A moeten worden begeleid door een volwassene (18+) met voldoende 

zwemervaring en dienen altijd binnen handbereik te blijven. Per volwassene mogen er maximaal 2 kinderen 

zonder zwemdiploma A mee zwemmen. In en om het wedstrijdbad zijn kinderen zonder zwemdiploma A 

(met en zonder begeleiding van een volwassene) niet toegestaan. Wanneer de toezichthouder de 

zwemvaardigheden van een bezoeker als onvoldoende beoordeelt, is hij/zij bevoegd de bezoeker uit het 

zwembad te verwijzen. 
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Eten en drinken 
Op de horecaterrassen van zwembad Aquamar kan je consumpties bestellen en nuttigen. Het nuttigen van 

eigen meegebrachte consumpties is op die terrassen niet toegestaan. Je mag geen glas en/of ander 

breekbaar materiaal meenemen naar de zwemzalen, kleedruimtes en/of het buitenterrein van zwembad 

Aquamar. 

Fotograferen en filmen 
Het is niet toegestaan beeldopnamen te maken en/of te publiceren van bezoekers of personeel van het 

zwembad, zonder hun expliciete toestemming. Het maken van beeldopnamen onder water mag alleen met 

toestemming en onder direct toezicht van de leidinggevende toezichthouder. Je mag geen beeldopnamen 

maken en/of publiceren die in strijd zijn met de geldende normen van zedelijkheid en gedrag, dit ter 

beoordeling van de directie van Sportbedrijf Katwijk. 

 

Commercieel gebruik 
Het geven van groot- of kleinschalige instructie tijdens de recreatieve openstelling (recreatief zwemmen 

en/of banen zwemmen) is niet toegestaan. Wanneer je een les of activiteit wilt verzorgen, dien je hiervoor 

een baan of (gedeelte van het) bad te huren via de receptie of administratie.  

 

Gedrag 
De toezichthouders zijn in het zwembad aanwezig om de veiligheid en orde te bewaren. Aanwijzingen van 

de toezichthouders dienen daarom altijd direct te worden opgevolgd. We verwachten dat al onze bezoekers 

respectvol omgaan met medebezoekers en personeel. Hinderlijk gedrag zoals pesten, schelden, (seksuele) 

intimidatie en ruzie maken dient daarom altijd achterwege te blijven. Bezoekers die de regels overtreden, 

voor overlast zorgen en/of waarneembaar onder invloed zijn van alcohol en/of drugs, kunnen uit het 

zwembad worden verwezen en zo nodig worden geweigerd door middel van een schriftelijke ontzegging. 


