Huisregels
OM HET RECREËREN VAN U EN ANDEREN OP ONS TERREIN ZO PRETTIG MOGELIJK MAKEN GELDEN ER ENKELE
HUISREGELS. VOLG DE AANWIJZINGEN VAN HET PERSONEEL OP , ZIJ DOEN HUN BEST VOOR U . S TORINGEN EN / OF
SCHADE DIRECT MELDEN AAN DE CONTACTPERSOON VAN Z WEMBAD “DE B ERKEL ”.
ONS RECREATIEBAD “ DE BERKEL ” IS VOOR EEN IEDER DIE WIL GENIETEN EEN IDEAAL VERBLIJFSOORD . U VINDT HIER
ALLES WAT U VOOR EEN OPTIMAAL VAKANTIEPLEZIER EN WATERVERTIER MAAR NODIG HEEFT . HET DORP ALMEN
BESCHIKT OVER EEN SUPERMARKT VOOR UW DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN . INFORMATIE OVER VERHUUR VAN
KANO’ S, WATERFIETSEN OF SUP-PLANKEN VINDT U OP ONZE WEBSITE www.zwembaddeberkel.nl
MEER INFORMATIE OVER ALMEN VINDT U OP www.almen-info.nl ONDER RECREATIE .
-

In- en uitchecken
Bij aankomst meld u zich direct bij de kassa van het zwembad.
Inchecken kan op maandag t/m donderdag tot 19.00 uur. Vrijdag, zaterdag en zondag tot 17.00 uur.
Uitchecken doet u voor 11.00 uur. De sleutel levert u in de kassa van het zwembad.

-

Toegang trekkershutten
De sleutels van de trekkershut passen op het toegangshek dat altijd moet worden afgesloten.
Als gast kunt u gebruik maken van de was-, kleed- en toiletruimte van het zwembad. Deze zijn verlicht.

-

Toegang zwembad
Als gast mag u op dezelfde voorwaarden als de overige gasten gebruik maken van het zwembad.
Buiten openingstijden van het zwembad mag er onder geen enkele voorwaarde worden gezwommen. Het is
TEN STRENGSTE VERBODEN het terrein rond de beide zwembassins, het gebied achter de waadgoten en de
toren, te betreden. Verdrinkingsgevaar is zeer groot als iemand onder de afsluitende dekens terecht komt.
Buiten openingstijden van het zwembad is het wel toegestaan om de speel- ligweide te betreden.

-

Gebruik van de trekkershutten
Honden zijn niet toegestaan
Tussen 23.00 en 7.00 is er stilte op het gehele terrein. Uw medegasten kunnen na 23.00 slapen.
De trekkershutten moeten op de ochtend van de dag van vertrek schoon achtergelaten worden.
Graag zelf uw beslapen bedden afhalen en de overtrekken op het tafeltje leggen.
Het maken van open vuur is verboden.

-

-

Algemeen
U verblijft op eigen risico op ons terrein. Het stichtingsbestuur en het personeel is niet aansprakelijk voor
vermissing en/of beschadiging van eigendommen.
Ouders/volwassenen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de naleving van
deze huisregels door de kinderen die zij begeleiden.
Schade aan of vermissing van eigendommen van de verhuurder ontstaan tijdens de huur worden aan de
huurder in rekening gebracht.
Deze regels moeten correct nageleefd worden als ook de aanwijzingen van het personeel.
Ons personeel heeft het recht om zonder opgaaf van reden iemand de toegang tot ons terrein te ontzeggen.
Wanneer iemand van het gezelschap deze regels overtreedt volgt verwijdering uit de accommodatie.
Openingstijden zwembad
Maandag

12.00-20.00 uur

Dinsdag t/m donderdag

08.00-20.00 uur

Vrijdag

08.00-18.00 uur

Zaterdag en Zondag

10.00-18.00 uur

MEDEWERKERS EN BESTUUR DAN DE STICHTING GORSSELSE ZWEMBADEN WENSEN U EEN PRETTIG VERBLIJF EN GRAAG
TOT ZIENS

