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HUISREGLEMENT VOOR GEBRUIK VAN HET
ZWEMBAD EN DE TERREINEN
1. De appartementen mogen met maximum 6 personen bewoond worden.
2. De toegang en het gebruik van de faciliteiten op het terrein, zijn enkel
toegestaan voor de bewoners van de appartementen.
3. Alle faciliteiten, zowel in het appartement als op het terrein zelf, worden
met de nodige zorg behandeld. Alle veroorzaakte schade zal in rekening
gebracht worden aan degene die de schade veroorzaakt heeft of de
wettelijke vertegenwoordiger hiervan.
4. Het gebruik van het zwembad is op eigen risico, zonder dat de
afzonderlijke eigenaars of de eigenaargemeenschap verantwoordelijk kan
gesteld worden.
5. Voor het betreden of het verlaten van het zwembad zal enkel de per
appartement toegewezen sleutel mogen gebruikt worden. Deze sleutel
moet men steeds bij zich hebben wanneer men zich aan het zwembad
bevindt. Iedere gebruiker moet zich ervan verzekeren dat na gebruik en
verlaten van het zwembad, de toegangsdeur weer afgesloten is.
6. Aan iedere gebruiker van het zwembad wordt nadrukkelijk gevraagd, voor
het zwemmen, gebruik te maken van de voorziene douches.
7. Opblaasbare boten of luchtmatrassen zijn niet toegestaan in het
zwembad.
8. Balsporten, zoals voetbal, zijn enkel toegestaan voor de kleinste, maar
weliswaar met een lichte bal. Jong en oud wordt dan ook gevraagd het
terrein gelegen naast de inkomdeur, te gebruiken.
9. Het is niet toegestaan, tenten, aanhangwagens, brommers, motors of
andere gemotoriseerde voertuigen, gelijk welke grote, op het terrein te
zetten. Hetzelfde geldt ook voor het spannen van wasdraden en antennes.
10. Honden moeten aan de leiband en zo dicht mogelijk aan het huis,
vastgemaakt worden. Zorg er tevens voor dat uw huisdier zijn behoeften
dan ook niet in het huis of op het terrein terug te vinden is.
11. Het niet nakomen van deze voorschriften kunnen leiden tot de uitsluiting
van het gebouw en terrein.

