Algemene voorwaarden Amstelbad
Bij betreden van het Amstelbadterrein gaat men akkoord met deze voorwaarden
Het Amstelbad behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de openingstijden;
Onder bijzondere omstandigheden behouden wij ons het recht voor het zwembad deels of
geheel te sluiten ofwel volledig aan een partij te verhuren. Dit geeft voor de kaarthouder geen
recht op enige vergoeding;
Bezoekers aan het Amstelbad worden geacht het huishoudelijke reglement te kennen en zich
daarnaar te gedragen. De huisregels zijn te vinden op een bord op het zwembadterrein en op
www.amstelbad.nl;
Iedere bezoeker is verplicht het toegangsbewijs te tonen aan de kassa;
Iedere bezoeker is verplicht alle aanwijzingen van het personeel, noodzakelijk voor de orde en
veiligheid, stipt en onverwijld op te volgen;
Deelname aan activiteiten binnen het Amstelbad vindt plaats op eigen risico en blijft de eigen
verantwoordelijkheid van de individuele ouder/wettelijk vertegenwoordiger;
Het betreden van de dienstruimten en het aanraken van bedrijfsapparatuur is uitdrukkelijk
verboden. Overtreding kan onmiddellijke verwijdering uit het zwembad ten gevolge hebben;
Bezoekers die, naar het oordeel van het personeel van het Amstelbad, op enigerlei wijze de
goede orde of rust in het bad of op het terrein verstoren, de aanwijzingen van het personeel niet
opvolgen, de huisregels overtreden of die schade toebrengen, kunnen door de
zwembadmanager uit het zwembad worden verwijderd;
Aan bezoekers, die zich schuldig maken aan het verduisteren of opzettelijk beschadigen van
andermans bezittingen, dan wel bij herhaling op enigerlei wijze de goede orde of rust in of om
het Amstelbad verstoren, kan het bestuur de toegang tot het Amstelbad ontzeggen. Een
dergelijke ontzegging geschiedt bij aangetekend schrijven;
Alle bij het Amstelbad behorende materialen mogen slechts worden gebruikt met toestemming
van de badmeesters;
Iedere aansprakelijkheid van het Amstelbad voor directe dan wel indirecte (letsel)schade ten
gevolge van het gebruik van of het verblijf in het Amstelbad en/of van het gebruik van de zich
daar bevindende inventaris en materialen is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van
haar personeel of vanonder haar verantwoordelijkheid werkenden derden;
Het Amstelbad is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte voorwerpen of diefstal van welke aard en
door welke oorzaak dan ook
De bezoeker die in kennelijke staat van dronkenschap verkeert of waarvan een gegrond
vermoeden bestaat dat hij/zij gevaar of hinder voor anderen oplevert, wordt niet tot het
Amstelbad toegelaten;
De badmeesters zijn bevoegd zich van de geoefendheid van een bezoeker te overtuigen. De
bezoeker is verplicht zich aan de uitspraak hierover van genoemde badmeesters te houden;
Honden en/of andere huisdieren mogen niet meegenomen worden naar het Amstelbad;

Algemene voorwaarden Amstelbad per maart 2021

Pagina 1 van 2

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, of bij een geschil van inzicht over de
uitleg hiervan, beslist de zwembadmanager en/of het bestuur van het Amstelbad.

Abonnementen, meerbadenkaarten en leskaarten
Zonder geldig toegangsbewijs wordt er geen toegang verleend;
Voor lessen is naast een toegangsbewijs ook een geldige leskaart vereist;
Abonnementen en kaarten zijn alleen geldig in het jaar van afgifte en gedurende het
openingsseizoen;
De abonnementen en leskaarten zijn strikt persoonlijk, bij meerbadenkaarten is het mogelijk met
meerdere personen gebruik te maken van de kaart;
Bij verlies van een abonnement of leskaart kan tegen vergoeding een duplicaat worden
aangevraagd. Dit kan alleen als de eigenaar van het abonnement een fotokopie of een foto van
het abonnement op zijn of haar smartphone kan tonen;
Er wordt op geen enkel abonnement of kaart restitutie of vergoeding gegeven.
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