
Huisregels
Hieronder kun je alle geldende huisregels rustig nalezen. Nadrukkelijk wijzen wij je erop dat je zelf
verantwoordelijk bent voor je eigen veiligheid en die van jouw kinderen. Op Aquabest is beperkt
toezicht, maar dat ontslaat je niet van bovenstaande verantwoordelijkheid.
 
Huisregels Aquabest
•  Aquabest is alleen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs.
•  Kinderen onder de 7 jaar en kinderen die niet over een zwemdiploma beschikken,
   moeten in het water worden begeleid door een meezwemmende volwassene van
   18 jaar of ouder die beschikt over een goede zwemvaardigheid.
•  Kinderen onder de 7 jaar en kinderen die niet over een zwemdiploma beschikken
   zijn verplicht om zwemvleugeltjes te dragen.
•  Zwemmen is toegestaan in het ondiepe gedeelte.
    Zwemmen in het diepe gedeelte is alleen toegestaan voor ervaren zwemmers.
•  Instructies van het personeel dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.
•  Gebruik van drugs is ten strengste verboden.
•  Matig gebruik van alcohol is toegestaan maar wij waarschuwen je
   voor de gevaren van zwemmen na het drinken van alcohol.
•  Afval dient in de aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.
•  Glaswerk is niet toegestaan.
•  Parkeren is slechts toegestaan op de daarvoor aanwezige parkeerplaatsen.
   Ook fietsen alleen plaatsen in de fietsenstalling.
•  Huisdieren zijn niet toegestaan op het park!
•  Het is niet toegestaan om buiten het strandgedeelte in en uit het water te gaan.
•  We raden je ten strengste af windschermen langs de waterlijn te plaatsen,
    dit i.v.m. zichtbaarheid en veiligheid van kinderen.
•  Geluidsapparatuur is verboden, met uitzondering van gebruik van oordopjes.
•  Duiken is uitsluitend toegestaan via entree strandpark Aquabest.
    Let op: verboden te duiken onder de waterskibaan.
•  Surfen, zeilen en roeien uitsluitend toegestaan achter de drijflijn, m.u.v. waterskibaan.
•  Er worden geen voertuigen, motorboten en jetski's toegelaten.
•  Aquabest is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/ of diefstal van persoonlijke
eigendommen en/of lichamelijk letsel op of rond het terrein van Aquabest.
•  Abonnementsgelden kunnen nimmer gerestitueerd worden.
•  Een abonnement geeft recht op gratis toegang tot ons park, mits dit abonnement op moment
   van bezoek ook daadwerkelijk getoond kan worden. Als het abonnement is vergeten, dan dient
   de reguliere entreeprijs betaald te worden. Teruggave van entreegeld achteraf niet mogelijk.
•  Barbecues en open vuur zijn niet toegestaan.
•  Kratten of trays met drank zijn niet toegestaan.
•  Metaaldetectors op het gehele (parkeer)terrein niet toegestaan.
 
De waterkwaliteit wordt gedurende het gehele seizoen bewaakt door de Provincie.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de Provincie Noord-Brabant.
Voor actuele informatie over de waterkwaliteit kun je bellen met de zwemwatertelefoon van de
provincie: (073) 680 80 58.

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/water/zwemwater.aspx

