
Veel gestelde vragen Sternbuschbad 

 

Beste badgasten, 

lees onze veel gestelde vragen ter voorbereiding op een ontspannend bezoek aan de baden.  

We kijken ernaar uit u te zien!  

 

 

Algemeen 

 

 

Zijn er tijdens het zomerseizoen slechtweerregelingen? 

Ja! Afhankelijk van het weer en de buitentemperatuur openen we de binnen- of buitenruimte op 

flexibele wijze. Informatie hierover vindt u tijdig (ten minste 3 dagen van tevoren) op onze homepage 

www.sternbuschbad.de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hygiënevoorschriften 

Handhygiëne 

Handen moeten gedesinfecteerd worden bij het betreden van de baden. Geschikte 

ontsmettingsdispensers zijn voor u beschikbaar. Gelieve nota te nemen van onze beschermings- en 

hygiënemaatregelen. 

 

Moeten maskers gedragen worden in Sternbuschbad? 

Ja, maskers zijn verplicht bij de ingang. Het is niet mogelijk de baden te betreden zonder een 

medische mond/neusbedekking. In gesloten ruimten, met name bij het passeren van in- en 

uitgangen en in sanitaire ruimten (WC-installaties), moet geschikte medische mond-

neusbescherming worden gedragen.  

 

Kan ik me omkleden in de kleedkamer en gebruik maken van de douches zoals gewoonlijk? 

De kleedkamers en douches zijn nog steeds voor u beschikbaar. Door de vereiste minimumafstand 

kunnen de sanitaire voorzieningen door minder mensen tegelijk worden gebruikt. Let op onze 

borden ter plaatse. Bij het verlaten van de baden willen wij u vragen niet te douchen om redenen van 

capaciteit en consideratie voor anderen. Koud water douches zijn beschikbaar bij de doorlopen 

zwembaden als een alternatief.  

 

 

Uw bezoek aan Sternbuschbad 

Moet ik ergens op letten in Sternbuschbad? 

Organisatorische maatregelen en een duidelijk informatie- en communicatieconcept zorgen ter 

plaatse in de baden voor ondersteuning bij de naleving van de regels inzake persoonlijke afstand en 

hygiëne. Om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden, rekenen wij op de medewerking en 

betrokkenheid van onze zwemmers: Natuurlijk zijn de gebruikelijke hygiëne- en afstandsregels, 

contactbeperkingen en hoest- en niesetiquette van toepassing. Volg de aanwijzingen in het bad, 

houd u aan de afstandsaanduidingen en volg de aanwijzingen van ons personeel op. 

 

Mogen mijn kinderen in de speeltuin en de kinderspetterruimte spelen? 

Ja, de speeltuinen en de plonsplaatsen voor de kinderen zijn open. Net als bij speelplaatsen in de 

openbare ruimte geldt ook hier de toezichtsplicht van de ouders. 

 

 

 

 



 

Zijn alle zwembaden in het Sternbuschbad open? 

Ja, alle zwembaden zijn open. Attracties zoals het huidige kanaal blijven buiten gebruik. Er gelden 

beperkingen voor het aantal bezoekers van alle zwembaden, die door ons personeel worden 

gecontroleerd. Tijdens drukke perioden is het mogelijk dat de toegang tot het zwemplatform en de 

zwembaden soms niet is toegestaan. Het buitenzwembad is het hele jaar door tijdelijk niet 

beschikbaar. 

 

Zijn de glijbanen en duikfaciliteiten open? 

Onze buitenglijbanen zijn open. De duiktorens zijn om organisatorische redenen niet beschikbaar.  

 

Zijn er speciale hygiënische voorzorgsmaatregelen in het zwembad? 

Uit voorzorg zullen wij onze reinigings- en desinfectiemaatregelen intensiveren en regelmatig 

handgrepen en deurklinken e.d. in de toiletruimten veeg- en desinfecteren. 

 

Zijn er afstandsmarkeringen op de zonneweiden? 

Nee. Op de zonneweiden geldt: gelijkmatig en op afstand verdelen en geen groepen vormen! De 

huidige voorschriften van de deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn hier van toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toegang  

Kan ik gewoon naar de baden rijden en Sternbuschbad bezoeken zonder vooraf te reserveren? 

Nee - Sternbuschbad heeft een bezoekerslimiet op basis van de grootte van het gebied. Tickets 

moeten worden gekocht via onze online shop, met uitzondering van het ochtendzwemmen.  

In dit verband willen wij het met name voor de risicogroep (60-plussers, met reeds bestaande 

aandoeningen) en gehandicapten mogelijk maken om zonder onlineticket toegang te krijgen  

tot het zwembad. 

Als de 7-daagse incidentie in het district Kleef of in het hele land 35 of meer bedraagt, mogen alleen 

geïmmuniseerde of geteste personen ons binnen zwembad bezoeken. In afwijking hiervan is,  

indien de 7-dagen-incidentie onder een waarde van 35 ligt, geen negatief testbewijs nodig.   

Geïmmuniseerde personen zijn personen die volledig zijn gevaccineerd en hersteld overeenkomstig 

de geldende voorschriften van de verordening inzake de bescherming van corona. 

Geteste personen zijn personen die negatief hebben gereageerd op een snelle antigeentest die uiterlijk 

48 uur geleden is gecertificeerd overeenkomstig de verordening inzake de coronatest en quarantaine 

of op een PCR-test die uiterlijk 48 uur geleden door een erkend laboratorium is gecertificeerd. Kinderen 

en adolescenten in de leerplichtige leeftijd die in het bezit zijn van een schoolpasje worden geacht te 

zijn getest op grond van hun deelname aan de verplichte schooltests. Kinderen en adolescenten jonger 

dan 15 jaar die leerplichtig zijn, mogen in plaats van een schoolidentiteitskaart een ander document 

overleggen waaruit hun leeftijd blijkt. Zonder dit document is een negatief testcertificaat of een bewijs 

van immunisatie (volledig gevaccineerde of herstelde personen) vereist. 

Kinderen tot de leeftijd waarop zij naar school gaan, worden op dezelfde manier behandeld als 

geteste personen die geen coronatale test hebben ondergaan. 

Uitleg: 

• Snelle test of zelftest - Een gecertificeerde test mag niet meer dan 48 uur geleden zijn 

afgenomen. 

• Volledig gevaccineerde personen - 14 dagen na laatste vaccinatie (bewijs van vaccinatie) 

• Herstelde personen - Officieel certificaat 

 

Hoe werkt het reserveren in de Online Shop? 

Toegangskaarten (tickets) voor een bezoek aan het Sternbuschbad kunt u meestal 72 uur voor 

aanvang van de toegang via de onlineshop kopen. Het gekochte ticket is alleen geldig voor de dag in 

kwestie. Als het ticket niet wordt ingewisseld, verliest het zijn geldigheid. Gelieve één ticket per 

bezoeker te reserveren. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 4 jaar en tickets voor grote 

gezinnen. In dat geval zijn de genoemde tickets gratis. Het gezinsticket moet één keer per gezin 

worden geboekt. Na succesvolle boeking ontvangt u een e-mail met bevestiging van betaling, 

evenals een e-mail met het ticket. 

Neem het ticket met streepjescode, afgedrukt of op uw mobiele telefoon, mee naar de 

toegangscontrole.  

 

 



Kan ik ter plaatse ook een toegangskaart kopen? 

Tickets kunnen niet ter plaatse worden gekocht. Toegang is alleen mogelijk via vooraf in de 

onlineshop gekochte tickets. Het ochtendzwemmen is ook hier een uitzondering. 

 

 

Hoe kan ik in de online shop? 

U kunt betalen met PayPal, MasterCard, Maestro, Visa, onmiddellijke bankoverschrijving en giropay.   

 

Kan ik de Clever korting inwisselen met mijn CleverCard? 

Ja, kies het juiste tarief in de online shop en houd uw CleverCard bij de hand bij uw bezoek aan de 

ingang. 

 

Kan ik mijn prepaidkaart blijven gebruiken? 

Om technische redenen kunnen prepaid kaarten niet in aanmerking worden genomen voor lopende 

evenementen. Terugzending en terugbetaling van het resterende tegoed is mogelijk. Neem contact 

op met het klantencentrum van Stadtwerke Kleve. Natuurlijk mag u de prepaid kaart ook houden. 

Zodra het technisch mogelijk is het systeem weer te gebruiken - na afloop van de pandemie en 

terugkeer naar de normale gang van zaken - zal het prepaidkaartsysteem weer worden geactiveerd.  

 

Kan mijn toegangsbewijs met barcode ook met de mobiele telefoon worden gescand? 

U kunt uw toegangsbewijs (e-ticket) op uw mobiele telefoon laten zien of u kunt het uitgeprint 

meenemen. Beide opties worden aanvaard aan de loketten van de toegangstickets. 

 

 

 

 

 

 

 

 


