
TOEGANG TOT DE POOL
•   Bezoekers worden verzocht te douchen voordat zij de Pool betreden.
•   De Pool mag alleen in gepaste zwemkleding betreden worden.  

Hof van Saksen is een familieresort. Bij verschil van mening beslist het 
management.

•   Kinderen jonger dan 8 jaar hebben uitsluitend toegang tot de Pool onder 
begeleiding van een volwassene.

•   Kinderen die de zwemvaardigheid onvoldoende machtig zijn, dienen gebruik te 
maken van drijfmiddelen en moeten begeleid worden door een volwassene die de 
zwemkunst machtig is (A-diploma, 100m).

•   Alle kinderen die niet zindelijk zijn, zijn verplicht een zwemluier te dragen.
•   Kinderen met zwemdiploma A mogen zonder drijfmiddelen zwemmen.

VERBLIJF IN DE POOL
•   Bezoekers dienen zich zodanig te gedragen dat orde, veiligheid en hygiëne worden 

gewaarborgd.
•   Rennen is niet toegestaan.
•   Duiken is niet toegestaan, met uitzondering vanaf de startblokken bij 

het wedstrijdbad.
•   Roken in de Pool is niet toegestaan, ook niet buiten bij de wildwaterbaan.
•   Het gebruik van zeep of shampoo is niet toegestaan in de Pool, met uitzondering 

van de doucheruimtes.
•   De wildwaterbaan en glijbanen zijn alleen toegankelijk wanneer de waterstroom in 

werking is.
•   Staan, lopen en het meevoeren van voorwerpen op de wildwaterbaan en glijbanen 

is absoluut niet toegestaan.
•   Bij onweer dienen bezoekers de wildwaterbaan en glijbanen te verlaten.
•   Bij veelvuldig gebruik van de wildwaterbaan en de glijbanen kan slijtage aan 

badkleding ontstaan.
•   Dienst- en personeelsruimten zijn alleen toegankelijk voor personeel. 
•   Bij grote drukte in de Pool kan, in verband met de handhaving van de veiligheid, 

het aantal bezoekers worden beperkt. Hof van Saksen behoudt zich het recht om 
de openingstijden van de Pool te wijzigen en het complex geheel of gedeeltelijk te 
sluiten. 

Het is niet toegestaan de volgende goederen mee te nemen of te gebruiken in de Pool:
•   Alle soorten glaswerk, thermosflessen, picknick- en koelboxen, dranken 

en etenswaren. 
•   Tassen, met uitzondering van luiertassen.
•   Spelmaterialen, zoals luchtbedden en tennisballen. 
•   Geluids-, foto- en videoapparatuur met kabelaansluiting. Foto- en videoapparatuur 

mag in de kleed- en doucheruimtes van de Pool nooit gebruikt worden.
•   Voorwerpen die bezoekers lichamelijk letsel toe kunnen brengen, zoals 

steekwapens, injectiespuiten en drugs.

KLUISJES
Bezoekers dienen hun kleding en overige spullen op te bergen in de daarvoor 
bestemde kluisjes in de garderobe. Neem geen waardevolle spullen mee. Goederen 
kunnen niet in bewaring gegeven worden. Bezoekers dienen bij het verlaten van de 
Pool het gebruikte kluisje te ontruimen. Het personeel is bevoegd om onbeheerde 
kleding uit kleedruimtes te halen en de kluisjes leeg te ruimen na sluitingstijd. 

WEIGERING TOEGANG TOT OF VERWIJDERING UIT DE POOL
Toegang tot de Pool zal ontzegd worden en/of het verblijf zal beëindigd worden bij 
de volgende overtredingen:
•   Het verstoren van de orde en rust. 
•   Het verkeren onder invloed van alcohol en drugs.
•   Het niet opvolgen van instructies van het personeel of het niet naleven van 

het reglement.
•   Het lijden aan besmettelijke ziekten of het hebben van open wonden. 
•   Het plegen van diefstal. Bij diefstal wordt altijd aangifte bij de politie gedaan.
•   Bij herhaling van een overtreding kan de toegang voor een (on)bepaalde tijd 

worden ontzegd zonder restitutie van eventuele entreegelden.

AANSPRAKELIJKHEID
Het bezoek aan de Pool is op eigen risico. Hof van Saksen stelt zich niet aansprakelijk 
voor ongevallen, ontvreemding en beschadigingen aan eigendommen van 
bezoekers in de Pool. Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van 
Hof van Saksen worden aansprakelijk gesteld voor alle kosten voortvloeiend uit 
reparaties en/of vervanging.

POOLREGLEMENT


