
CORONA MAATREGELEN AQUADROOM 

• De openingsuren zijn gewijzigd in verschillende zwemblokken waar telkens slechts maximum 200 bezoekers 

worden toegelaten en er geldt een beperkte zwemtijd: 

Ma/di/do/vri: 18u30-21u00 

Woensdag: 13u30-17u30 / 18u30-21u00 

Zat+zond: 10u00-12u30 / 13u30-17u30 

Tijdens de Belgische schoolvakanties 

- 's Morgens en 's avonds: 10u00-12u30 / 18u30 - 21u00  Prijs 4,50 €/pp 

- 's Middags: 13u30-17u30  Huidige toegangsprijzen.  

Zaterdag en zondag vervalt de avondperiode. 

 • U dient vooraf te reserveren via onze site www.aquadroom.be en daar ook af te rekenen. 

 • U dient thuis reeds uw badkleding aan te doen. De ‘overkleding’ en schoenen dien je uit te trekken in de grote 

gemeenschappelijke kleedkamers en in je persoonlijke sporttas op te bergen. Deze sporttas kan je op eigen risico 

neerzetten op de perrons rond de zwembaden of mee nemen naar de ligweide. We zijn niet verantwoordelijk voor 

de waardevolle voorwerpen. Aan de zwembaden zijn wel een 40-tal gratis lockers om kleine spullen in op te bergen. 

• Enkel zij die in bezit zijn van een geldig toegangsticket of zwemabonnement en die zich in zwemkledij aan de 

zwembaden begeven krijgen toegang tot de kleedkamers tot ten laatste 30 minuten voor het einde van de 

zwemblokken. 

• Na het zwemmen kan men zich omkleden in de individuele kleedhokjes. 

• Enkel de glijbanen en de stroomversnelling mogen gebruikt worden. Alle andere attracties mogen voorlopig nog 

niet gebruikt worden, zowel binnen als buiten. 

• Ligbedden en zwemhulpmiddelen eigendom van Aquadroom mogen voorlopig ook niet gebruikt worden. 

• Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum. 

• Ruimten worden na gebruik zo mogelijk gedesinfecteerd. 

• U volgt de uitgestippelde routing volgens de bestickering en orders van ons personeel. 

• Op de ligweide en in het water geldt de 1,5 m regel (niet in je eigen bubbel). Houd dus voldoende afstand van 

overige bezoekers en van het personeel. 

• Zwemmers dienen onderlinge afstand te bewaren. Volg de instructie van het personeel op. Indien u de richtlijnen 

en/of aanwijzingen van het personeel niet opvolgt, zal u de toegang tot onze accommodatie ontzegd worden.  

• Blijf thuis als u de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts. Blijf ook thuis als iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer sporten en naar buiten. Blijf thuis 

als iemand in uw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het 

laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact 

waarop deze persoon nog besmettelijk was. Blijf ook thuis als u het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met 

een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.  


