
Bijlage 3 Protocol zwembadgebruikers 

 
Protocol zwembadgebruikers: (gasten van de camping) 
1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan; 1,5 meter voor personen ouder 

dan 12 jaar;  
2. Inschrijven via ‘recreatheek’ is verplicht; kom alleen op vooraf besproken tijden;  
3. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar het zwembad;  
4. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;   
5. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;  
6. Trek thuis je badkleding aan:  

a- Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de 
‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen (sport)tas mee te nemen naar een 
beschikbare stoel, inclusief je schoenen.  

b- Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;  
c- Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 

seconden; 
7. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;  
8. Douche thuis voor en na het zwemmen;  
9. In de kinderbaden (waterspeelparadijs en botterikenfabriek) mogen geen volwassenen 

aanwezig zijn in het water.  
10. Rondom de baden is er sprake van 1-richtingsverkeer (met de klok mee). 
11. Er mogen maximaal drie kinderen, buiten je eigen huishouden (4 t/m 12 jaar) in een 

groepje met elkaar spelen, en dus ook zwemmen. 
12. Per kind is één ouder/verzorger toegestaan; 
13. Ouders/verzorgers dragen zelf zorg voor persoonlijke bescherming om op de aanwezige 

aankleedkussens te gebruiken; 
14. Ouders/verzorgers dragen zelf de verantwoordelijkheid dat baby’s en nog niet zindelijke 

kinderen zwemluiers dragen, waarbij de stretch van het zwembroekje goed aansluit op 
het lichaam van het kind; 

15. Verlaat direct na het zwemmen het zwembad zo spoedig mogelijk via de routing naar de 
aangewezen uitgang. Als je het verlaten hebt, kan je niet meer zomaar naar binnen. 

 
 
 
Protocol bezoekers: 
Er zijn geen bezoekers (personen die niet op de Sprookjescamping verblijven) toegestaan. 
 
 
 
 
 
 


