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Huishoudelijk en zwembadreglement van het Sternbuschbad 

 

I. Algemeen 

 
(1) Het huishoudelijk en zwembadreglement dient om de veiligheid, orde en hygiëne te 

waarborgen. Bij het betreden van het bedrijfsterrein erkent elke bezoeker dit reglement 
als bindend. Het zwembadpersoneel staat altijd open voor suggesties en streeft er altijd 
naar om bij legitieme klachten onmiddellijk passende maatregelen te treffen. 
 

(2) De bezoekers dienen alles na te laten wat in strijd is met de goede zeden en wat de 
veiligheid, rust en orde nadelig beïnvloedt. De zwembadfaciliteiten moeten met zorg 
worden behandeld. Bij beschadigingen moet de daadwerkelijke schade worden vergoed. 

 
(3) Het roken, ook van elektronische sigaretten, is in het binnenbad niet toegestaan. In het 

buitenbad is roken slechts toegestaan buiten besloten ruimtes en buiten de kleedruimtes, 
de sanitaire voorzieningen en het zwembadgedeelte. In afzonderlijke gevallen kan er in 
aanvulling daarop een rookverbod voor andere delen van het Sternbuschbad worden 
ingesteld. Het roken van shisha's is streng verboden. 

 
(4) Breekbare voorwerpen van glas, keramiek, porselein enz. mogen niet worden gebruikt in 

de kleedruimtes, de sanitaire voorzieningen en het zwembadgedeelte. Eten en drinken is 
in het binnenbad alleen toegestaan in de daarvoor bestemde ruimtes. 

 
(5) Het zwembadpersoneel voert het huishoudelijk reglement dat voor alle bezoekers geldt, 

uit. Bezoekers die zich niet aan het huishoudelijk en zwembadreglement houden, kan de 
toegang tot het zwembad tijdelijk of permanent worden ontzegd zonder dat het entreegeld 
wordt gerestitueerd. Het zwembadpersoneel is op elk moment bevoegd om aanvullende 
regels voor het gebruik van onze voorzieningen op te stellen en uit te voeren op grond 
van lokale omstandigheden. De verzoeken en instructies van het personeel moeten 
worden opgevolgd. Het gebruik van de baden kan om technische, organisatorische en 
veiligheidsredenen en vanwege weersomstandigheden tijdelijk of in zijn geheel worden 
beperkt. Er kan geen aanspraak op restitutie van entreegelden worden gemaakt. 
Bezoekers die niet aan verzoeken van het personeel voldoen of zich anderszins niet aan 
het huishoudelijk en zwembadreglement houden, kan de toegang tot het zwembad tijdelijk 
worden ontzegd. Bovendien kan er een tijdelijk of permanent huisverbod worden 
opgelegd. In al deze gevallen wordt het entreegeld niet gerestitueerd. 

 
(6) Bezoekers dienen gevonden voorwerpen onmiddellijk aan het personeel te overhandigen. 

 
(7) De bezoekers mogen muziekinstrumenten of multimedia-apparaten uitsluitend in het 

buitenbad gebruiken indien derden hierdoor niet gehinderd of anderszins gestoord 
worden. 

 
(8) Fotograferen en filmen van andere personen en groepen is niet toegestaan zonder hun 

voorafgaande toestemming. 
 

 



  

 

II. Openingstijden en toegang 

 

(1) De openingstijden en de laatste toegang voor sluitingstijd worden aan de kassa 
bekendgemaakt; Bäderbetriebe Kleve GmbH kan het gebruik van het bad of delen 
daarvan of het aantal bezoekers dat wordt toegelaten, beperken. Compensatieclaims voor 
bedrijfsgerelateerde sluitingen zijn ook uitgesloten voor houders van seizoenkaarten. De 
laatste toegang tot de bassins is 15 minuten voor sluitingstijd. 

 
(2) De toegang is niet toegestaan voor: 

 
a. personen onder invloed van verdovende middelen, 
b. personen die dieren bij zich hebben (met uitzondering van blinden met 

blindengeleidehonden, geleidehonden en hulphonden van gehandicapten), 
c. Personen met aanstootgevende ziekten en personen die aan een ziekte lijden 

waarvoor volgens het Bundesseuchenschutzgesetz (Duitse wet op de bestrijding 
van besmettelijke ziekten) een meldplicht geldt (in geval van twijfel kan er om 
overlegging van een medische verklaring gevraagd) of die aan open wonden 
lijden. 

 
(3) De toegang tot en het verblijf in het zwembad is voor kinderen tot 7 jaar uitsluitend 

toegestaan onder begeleiding van volwassenen. Het zwembadpersoneel kan 
uitzonderingen toestaan. Personen met de neiging tot krampaanvallen en flauwvallen 
hebben uitsluitend toegang onder toezichthoudende begeleiding; dit geldt ook voor 
mensen met een verstandelijke beperking, voor zover zij zijn aangewezen op 
toezichthoudende begeleiding. 

 
(4) Elke bezoeker moet in het bezit zijn van een geldig kaartje voor de desbetreffende dienst. 

Kaarten moet worden bewaard totdat men het zwembad verlaat. In geval van verlies 
bestaat er geen recht op vervanging. De entreekaarten moeten op verzoek van het 
personeel worden getoond. Aangeschafte entreekaarten worden niet teruggenomen. 
Wanneer de bezoeker zijn verblijfsduur door verlies van een entreekaart niet kan 
aantonen, dan is hij het verschil tussen het voordeligste en het dagtarief verschuldigd. 

 
(5) De indeling en prijzen van de entreekaarten worden aan de kassa bekend gemaakt. 

Bäderbetriebe Kleve GmbH kan het gebruik van het bad of delen daarvan beperken 
zonder dat dit tot een prijsverlaging leidt. Eventuele beperkingen worden indien mogelijk 
bij de ingang meegedeeld. 
 

(6) Bäderbetriebe Kleve GmbH biedt o.a. tegoedbonnen en cadeaukaarten aan. Gekochte 

tegoedbonnen of cadeaukaarten worden niet teruggenomen door Bäderbetriebe Kleve 

GmbH. Een terugbetaling van de aankoopprijs, nominale waarde of het resterende tegoed 

is niet mogelijk. 

 

 

 

 

 



  

 
III. Aansprakelijkheid 

 

(1) De bezoekers maken op eigen risico gebruik van het zwembad en de buitenruimte 
inclusief de sport- en spelfaciliteiten. Dit ontslaat Bäderbetriebe Kleve GmbH niet van 
haar verplichting om het zwembad en alle faciliteiten daarvan in een veilige staat te 
houden. Bäderbetriebe Kleve GmbH is niet aansprakelijk voor overmacht en gebreken die 
ook met de gebruikelijke zorgvuldigheid niet onmiddellijk kunnen worden vastgesteld.  

 
(2) Voor het toezicht op de kinderen in het speelgedeelte en in de pierenbadjes zijn hun 

begeleiders verantwoordelijk. 
 

(3) Wij adviseren de bezoekers uitdrukkelijk om geen waardevolle spullen mee naar het 
zwembad te nemen. Bäderbetriebe Kleve GmbH aanvaardt geen enkele bewakings- of 
zorgvuldigheidsplicht voor waardevolle spullen die desondanks worden meegenomen. 
Voor het verlies van waardevolle spullen, contant geld en kleding geldt de 
bovengenoemde beperking van aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt ook voor beschadiging 
of diefstal van zaken door derden. Door het gebruik van afsluitbare lockers komt er geen 
bewaarnemingsovereenkomst met Bäderbetriebe Kleve GmbH tot stand. Het personeel 
neemt ook geen waardevolle spullen in bewaring. Voor schade aan of de vernietiging of 
het verlies van meegebrachte spullen is Bäderbetriebe Kleve GmbH niet aansprakelijk 
tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van het personeel van 
Bäderbetriebe Kleve GmbH of haar wettelijke vertegenwoordigers. 

 
(4) Bäderbetriebe Kleve GmbH en haar hulppersonen zijn uitsluitend in geval van opzet of 

grove nalatigheid aansprakelijk voor persoonlijk letsel en materiële of financiële schade. 
Dit geldt ook voor bouwkundige gebreken en op de parkeerplaats van het zwembad 
geparkeerde voertuigen. Er ontstaat geen contractuele relatie met Bäderbetriebe Kleve 
GmbH door gebruikmaking van de parkeerplaatsen. 

 
(5) In het geval van club- en gemeenschapsevenementen of schoolzwemmen is de 

clubleider, de trainer of de persoon die de school voor het toezicht heeft aangesteld als 
enige verantwoordelijk voor de naleving van het huishoudelijk en zwembadreglement en 
de naleving van de zorgplicht en inspectieplicht; men kan geen aanspraak maken op het 
ter beschikking stellen van een badmeester of andere toezichthouders van het zwembad. 

 
(6) De ouders zijn aansprakelijk voor de schade die hun kinderen tot en met 6 jaar 

veroorzaken. De aanwezigheid van toezichthoudend personeel ontslaat de ouders niet 
van hun toezichtplicht. 

 
 
Bijzondere bepalingen voor het gebruik van de faciliteiten van het zwembad 

 

(1) Bezoeker die van een locker gebruik maken, dienen de sleutel van de locker tijdens het 
baden bij zich te houden. Bij het verlies van sleutels moeten de kosten voor het herstel 
van een functionerend sluitsysteem door de bezoeker worden vergoed. 

 
(2) Er mag uitsluitend van het zwembassin gebruik worden gemaakt na grondige reiniging 

van het lichaam onder de douche; er bestaat geen recht om alleen te douchen. Buiten de 
douches is het gebruik van zeep niet toegestaan. 

 



  

(3) Het verblijf in natte ruimtes, in gangen waar op blote voeten wordt gelopen en in de 
doucheruimtes is alleen toegestaan in algemeen gebruikelijke badkleding. Normale 
kleding en kleding en schoenen die op straat worden gedragen zijn niet toegestaan. Wij 
adviseren bezoekers met lang haar om een badmuts te dragen. Badmutsen zijn echter 
niet verplicht. 

 
(4) Het scheren, pedicure, manicure en het verven van haar zijn verboden. 

 
(5) Springen van de springplank is voor eigen risico. Wippen op de springplank is niet 

toegestaan. Bij het springen dient men er beslist op te letten dat de springplank vrij is en 
dat er zich slechts één persoon op de springplank bevindt. Het toezichthoudende 
personeel beslist of een voorziening wordt vrijgegeven om te springen. 

 
(6) Het vanaf de zijkant in het bad springen en andere personen in het bassin duwen of 

gooien en storende werp- en vangspelen zijn niet toegestaan. Het zwembadpersoneel 
beslist op basis van eigen vakkundig inzicht of een werp- of vangspel storend is. Het 
personeel kan werp- en vangspelen ook op bepaalde plekken of tijdstippen verbieden. 
Het gebruik van zwembrillen en snorkels is toegestaan, maar voor eigen risico. In het 
bassin mogen niet-zwemmers zich niet buiten het gemarkeerde gedeelte voor niet-
zwemmers ophouden. 

 
 
V. Uitzonderingen 

 

Het huishoudelijk en zwembadreglement geldt voor het algemene gebruik van de faciliteiten van 
het zwembad. Voor bijzondere evenementen kunnen uitzonderingen op het huishoudelijk en 
zwembadreglement worden toegestaan zonder dat het huishoudelijk en zwembadreglement 
specifiek wordt ingetrokken.  
 
Deze regels treedt in werking op 1 november 2019. 

Bäderbetriebe Kleve GmbH 
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Geachte klanten 

 

De Corona-pandemie legt ons regels op die de exploitatie van zwembaden zeer 

bemoeilijken. Toch willen wij samen met u proberen de zwembaden zo veel mogelijk 

open te houden. Help ons alstublieft de zwembaden open te houden door alle regels 

in acht te nemen. Houd alstublieft rekening met elkaar en handel verantwoordelijk in 

deze nog steeds ernstige situatie, zowel voor uzelf als voor ons allen. Volg alstublieft 

onze aanvullende huis- en badregels. Dank u wel. 

 

Aanvulling op de huis- en badvoorschriften voor het baden in het Sternbuschbad 

onder pandemische omstandigheden overeenkomstig het CoronaSchVO van 17 

augustus 2021. 

 

Preambule 

Deze aanvulling geldt in aanvulling op de huis- en badregels voor Sternbuschbad van 

24.09.2019 en is bindend. Het wijzigt en vult de regels van het Huis- en Badreglement 

aan. In deze aanvullende en wijzigende voorwaarden zijn officiële en normatieve 

voorschriften opgenomen die rekening houden met de bescherming tegen infecties 

tijdens de huidige pandemische fase. Bäderbetriebe Kleve GmbH streeft ernaar het 

Sternbuschbad in het kader van een afzwakkende pandemie weer in gebruik te nemen 

en, met inachtneming van verdere officiële bevindingen, een gebruik mogelijk te 

maken dat recht doet aan de belangen van de bezoekers. Daarbij moeten verdere 

besmettingen worden voorkomen. De door de exploitant van het bad genomen 

maatregelen moeten het risico van infecties zoveel mogelijk voorkomen. Om het doel 

te bereiken, namelijk het gebruik van de baden mogelijk te maken en tegelijkertijd 

besmetting van de gebruikers te voorkomen, is het absoluut noodzakelijk dat de 

baders ook hun persoonlijke verantwoordelijkheid - jegens zichzelf en anderen - op 

zich nemen door de voorschriften van het huis- en badreglement en dit supplement na 

te leven. Het personeel van Bäderbetriebe Kleve GmbH zal het gedrag van de baders 

observeren en indien nodig in het kader van de huisregels maatregelen treffen. 

Bäderbetriebe Kleve GmbH kan geen volledige controle bieden en is daarom 

afhankelijk van de acceptatie van de voorschriften door alle gebruikers. 



Indien volgens de bevindingen van het Ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en 

Sociale Zaken de incidentie van nieuwe infecties in een district of een zelfstandige stad 

of in de gehele staat gedurende vijf opeenvolgende dagen 35 of meer bedraagt, is het 

gebruik van overdekte zwem- en pretbaden alleen toegestaan voor geïmmuniseerde 

of geteste personen. 

 

In afwijking hiervan is volgens de CoronaSchVO NRW 

(Coronabeschermingsverordening Noordrijn-Westfalen) geen negatief testbewijs 

vereist bij een 7-daagse incidentie onder een waarde van 35. 

 

Gevaccineerde personen in de zin van het CoronaSchVO NRW zijn volledig 

gevaccineerde en herstelde personen. 

 

Geteste personen in de zin van de Verordening coronabescherming zijn personen met 

een overeenkomstig de Verordening coronatest en quarantaine gecertificeerd negatief 

resultaat van een niet langer dan 48 uur tevoren uitgevoerde snelle antigeentest of van 

een niet langer dan 48 uur tevoren door een erkend laboratorium gecertificeerde PCR-

test. 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 uitgevoerd. 

• Volledig gevaccineerde personen - 14 dagen na laatste vaccinatie  

 (vaccinatiebewijs) 

• Herstelde personen - Officieel certificaat 

 

I. Algemene beginselen en gedrag in het zwembad 

(1) Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard in geval van verlies indien 

badzakken naar de rand van het zwembad worden gebracht.  



(2) In afwijking van de vorige regeling volgens II Par. 3 van het Huis- en Badreglement, 

moeten kinderen tot 10 jaar begeleid worden door een volwassene. 

(3) Het zwembadgedeelte mag alleen worden betreden onmiddellijk voor gebruik en 

moet na gebruik van het zwembad snel worden verlaten.  

(4) De afstandsvoorschriften en markeringen in het Sternbuschbad moeten in acht 

worden genomen. 

(5) Het zwembad moet onmiddellijk na gebruik worden verlaten. Drukte voor de deur, 

bij haltes van het openbaar vervoer en op de parkeerplaats moet zoveel mogelijk 

worden vermeden. 

(6) Instructies van personeelsleden of andere vertegenwoordigers moeten worden 

opgevolgd. 

(7) Gebruikers die deze aanvulling op het huis- en badreglement overtreden, kunnen 

uit het bad worden gezet. 

(8) Indien delen van het bad niet kunnen worden gebruikt, zal hierover informatie 

worden verstrekt bij de ingang of aan de kassa en op de website 

"www.sternbuschbad.de".  

 

II. Algemene hygiënische maatregelen 

(1) Bezoek de zwembaden alleen als u zich gezond voelt. Personen met een 

bekende/bewezen infectie met het coronavirus mogen niet naar binnen. Dit geldt ook 

voor baders met vermoedelijke symptomen. 

(2) Was uw handen regelmatig en grondig met zeep (handhygiëne). Was uw handen 

vooral voordat u de zwembaden ingaat. 

(3) Gebruik de handdesinfectiestations vooral op plaatsen (bv. bij de ingang) waar 

handen wassen niet mogelijk is. ingangszone) waar handen wassen niet mogelijk is. 

(4) Hoest en nies in een zakdoek of anders in de holte van uw arm (hoest- en 

niesetiquette). 

(5) Douchen voor het baden en grondig wassen met zeep (als de doucheruimten open 

zijn). doucheruimtes zijn open). Houd een afstand van ten minste 1,5 meter tijdens het 

douchen. 

(6) Medische maskers moeten worden gedragen op aangewezen plaatsen, zoals door 

de autoriteiten wordt vereist. 

(7) Het personeel kan voldoen aan de strengere hygiënevoorschriften voor reiniging 

en desinfectie in alle ruimten. Stoelen, tafels en banken zijn niet voorzien om de 

uitvoering te vergemakkelijken. 



 

III. Maatregelen om afstand te bewaren 

(1) De kleedruimte mag alleen worden betreden indien een minimumafstand van 1,5 

m kan worden aangehouden. Alleen de individuele cabines zijn beschikbaar voor 

gebruik als kleedkamers. Borden geven de gewijzigde regels aan. 

(2) De thans vereiste afstandsregels in acht nemen in alle ruimten (toiletten, 

kleedkamer, enz.). Deze gelden ook in de zwembaden. Wacht in de gemarkeerde 

ruimten of op plaatsen met een beperking tot het maximum aantal aanwezigen onder 

het aangegeven aantal is gedaald. 

(3) Douche- en toiletruimten mogen slechts worden betreden door het aangegeven 

maximum aantal personen. 

(4) Er zijn toegangsbeperkingen in de faciliteiten. Neem de aangegeven informatie en 

de instructies van het personeel in acht. 

(5) In de zwembaden moet de vereiste afstand onafhankelijk worden aangehouden. 

Vermijd groepvorming, vooral aan de rand van het zwembad op de zwembad rust stap. 

(6) Banenlijnen dienen om de zwemzones af te bakenen en mogen niet worden 

overschreden. Extra verkeersborden in de zwemzones (b.v. rotonde met aangegeven 

richting), bestaande rijstrookmarkeringen en afstandsregels bij het inhalen moeten in 

acht worden genomen om botsvrij en veilig zwemmen te waarborgen. 

(7) Let op de tekens en aanwijzingen van het personeel. 

(8) Vermijd ontmoetingen van dichtbij op de loopbrug van het zwembad en gebruik de 

volledige breedte (gewoonlijk 2,50 m) om obstakels te vermijden. 

(9) Vermijd nauwe ontmoetingen op nauwe punten (doorloopbaden, verkeerswegen) 

en wacht zo nodig tot de weg vrij is. 

(10) Zich houden aan de verkeersregels (b.v. eenrichtingsverkeer), borden en 

afstandsmarkeringen in het zwembad.  

 

De aanvullende huis- en badvoorschriften voor het baden in het Sternbuschbad onder 

pandemische omstandigheden zullen door de directie door middel van een 

afzonderlijke kennisgeving in werking worden gesteld of worden opgeschort. 
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