
De huisregels van zwembad "de Roerdomp", waar iedere 

bezoeker zich aan dient te houden. 

1. Iedere bezoeker dient de aanwijzigen van het personeel onmiddellijk op te volgen. Het 

personeel kan en mag nadere regels instellen in verband met de veiligheid.  

2. Het beledigen en bedreigen van personeel wordt niet getolereerd.  

3. Iedere bezoeker dient entree te hebben betaald en desgevraagd het entreebewijs te 

tonen.  

4. Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma A zijn verplicht 

drijfmiddelen te dragen. En hebben alléén toegang onder begeleiding van een 

persoon van 18 jaar of ouder, die in het bezit is van een zwemdiploma. 

Begeleiding ook in het water!  

5. Het is de medewerkers van het zwembad toegestaan desgevraagd toestemming te 

vragen om kleding na te kijken en in tassen te kijken.  

6. Van de bassins met een diepte van meer dan 1.40 meter mogen alléén geoefende 

zwemmers gebruik maken.  

7. Het binnenbad mag niet met schoenen betreden worden. Verder is het verboden in het 

binnenbad te roken, te duiken (behoudens het diepe gedeelte van het wedstrijdbad) 

evenals gebruik te maken van glaswerk of porselein. Ook is het niet toegestaan 

gebruik te maken van de brandslangen.  

8. Het is niet toegestaan om zich onnodig lang en zonder geldige reden in de 

kleedlokalen en de douches op te houden.  

9. Het is verplicht afval te deponeren in de aanwezige afvalemmers.  

10. Het is niet toegestaan om in het binnenbad gebruik te maken van ballen, luchtkussens, 

zwembanden etc. Tenzij hiervoor speciale toestemming voor verleend is door het 

personeel.  

11. Het is niet toegestaan om in het bassin met de duikplanken in het buitenbad gebruik te 

maken van materialen.  

12. Zwemkleding is in het zwembad verplicht. Andere kleding zoals pet, t-shirt, 

ondergoed en dergelijke zijn niet toegestaan. Tenzij er toestemming is verleend door 

een medewerker van het zwembad.  

13. Drugsgebruik of het voor handen hebben van drugs is niet toegestaan.  

14. Het is niet toegestaan de rust te verstoren en andere bezoekers lastig te vallen. 

Bezoekers die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren, gevaar of hinder voor 

anderen kunnen opleveren, de orde kunnen verstoren en een toegangsverbod hebben, 

zullen de toegang tot het zwembad worden ontzegd.  

15. Het is niet toegestaan om zich onnodig lang en zonder geldige reden op het terrein van 

het zwembad te begeven.  

16. Bezoekers van het zwembad zijn vanaf 14 jaar verplicht zich te kunnen identificeren. 

Wanneer men dit weigert te tonen of niet kan tonen door het niet in bezit hebben 

hiervan, mag de toegang ontzegd worden. 

De gemeente Roermond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing van 

geld of goederen of beschadiging van eigendommen. 
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