
  

 

 

Regels particuliere zwemles 
 
Om de toegang tot de zwemles te reguleren en contact tot een minimum te beperken vragen wij uw 
aandacht voor het volgende. 
 

- Kleed uw kind thuis om met de zwemkleding onder de bovenkleding. 
- Kom de eerste zwemles 10 minuten voor tijd. 
- Kom bij voorkeur alleen met uw kind. 
- Volg de looproute naar de voor uw kind bestemde kleedcabine. (alleen de grote kleedkamers 4 en 

5 zijn in gebruik uitsluitend voor niveau Speeltuin, kleine kleedcabines worden aangewezen per 
niveau, zie plattegrond). 

- Uw kind kleed zich uit, de kleding en schoenen gaan in een tas (eventueel slippers aan) de kleding 
neemt u weer mee in de tas; er blijft niets achter in de kleedcabine/kleedkamer! 

- Wacht samen met uw kind in de kleedcabine/kleedkamer tot uw kind wordt opgehaald door een 
medewerker van De Heerenduinen. 

- 5 minuten voor het einde van de les kunt u door de tourniquet naar een vrije kleedcabine (in de 
aangewezen sectie, zie plattegrond) om op uw kind te wachten. 

- Een medewerker van De Heerenduinen zorgt ervoor dat uw kind weer bij u terug komt. 
- Kinderen die voor het B en C diploma zwemmen worden geacht thuis de kleding voor het gekleed 

zwemmen aan te trekken (eronder natuurlijk de zwemkleding), zij mogen direct bij aankomst 
doorlopen naar het zwembad. Wilt u uw kind een tas meegeven voor de natte kleding? 

- De föhns mogen niet gebruikt worden, ook geen zelf meegebrachte föhn. 
 
We doen ons uiterste best iedereen zoveel mogelijk persoonlijk van deze veranderingen op de hoogte te 
stellen. Kijk ook regelmatig op onze website www.zwembadvelsen.nl in verband met eventuele 
aanvullende wijzigingen. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan staan onze receptionistes u graag te 
woord (tel. 0255-531888). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Managementteam zwembad De Heerenduinen 
 

 


