FAQ Sternbuschbad

Beste badgasten,
Lees ter voorbereiding op een ontspannen zwembadbezoek onze FAQ's door.
Wij verheugen ons erop u te ontvangen!

Algemeen

Zijn alle zwembaden in het Sternbuschbad geopend?
Ja, in principe zijn alle zwembaden geopend. Kijk op onze website voor informatie over het gebruik
van het sport- en cursusbad door school- en clubactiviteiten.

Toegang
We starten op 8 mei 2022 - aan het begin van het buitenbadseizoen - weer in gecombineerd bedrijf.
Dus u kunt weer gebruikmaken van het buitenbad en het binnenbad. Naast het vroegzwemmen,
wordt ook weer laatzwemmen aangeboden.
Conform de actuele coronaverordening kunnen de toegangsbeperkingen voor bezoek aan het
zwembad, met het begin van het zomerperiode worden opgeheven. Daarmee vervallen zowel de
beperkte tijdslots als de speciale looproutes. De versterkte hygiënemaatregelen blijven uiteraard
behouden. We raden ook het dragen van een mondmasker aan in bepaalde zones en willen u vragen
de algemene hygiënemaatregelen na te leven.

Hoe werkt de boeking in de online shop?
Het gekochte ticket is alleen geldig voor de betreffende dag. Bij niet-gebruik verliest het ticket zijn
geldigheid. U ontvangt bij een succesvolle boeking een e-mail met de betalingsbevestiging en een email met het ticket.
Breng het ticket met barcode uitgeprint of op uw mobiele telefoon mee voor toegangscontrole.

Hoe kan ik in de online shop betalen?
U kunt betalen met PayPal, MasterCard, Maestro, Visa, directe overboeking en giropay.

Kan ik met mijn CleverCard de Clever-korting inwisselen?
Ja, selecteer daarvoor in de online shop het juiste tarief en houd bij uw bezoek uw CleverCard gereed
bij de ingang.

Kan mijn entréekaartje met barcode ook vanaf mijn mobiele telefoon worden gescand?
U kunt uw entréekaartje (e-ticket) op uw mobiele telefoon laten zien of afgedrukt meebrengen.
Beide mogelijkheden worden geaccepteerd bij de ingang.

Kan ik ook ter plaatse een entréeticket kopen?
Ja! U kunt ook ter plaatse kaartjes kopen.

Kan ik mijn tegoedkaart gebruiken?
Om technische redenen kunnen prepaidkaarten niet in aanmerking worden genomen in de online
shop. U kunt uw prepaidkaart gebruiken bij het betalen ter plaatse.

