
PROTOCOL BUITEN
SPORTEN 

Raamsdonksveer

Meld je binnen bij de receptie en volg de
instructies van de receptionist. Neem je
Technogym sleutel of pasje mee om in te
checken. 
Was je handen voordat je je huis verlaat.
Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen.  
Maak na het gebruik je materialen weer
schoon.
Blijf na de les niet hangen om bij te praten. 
Heb jij of een gezinslid klachten, blijf dan thuis. 
Meld jezelf aan voor de lessen via de Arendse
App. Zonder aanmelding kun je niet meedoen. 
Neem zelf een handdoekje mee. 
Omkleden of douchen is niet mogelijk. Kom in je
sportkleding.



PROTOCOL
AQUAFIT/VRIJ ZWEMMEN

Raamsdonksveer

Meld je binnen bij de receptie en volg de instructies van de
receptionist. Neem je Technogym sleutel of pasje mee om in te
checken. 
Was je handen voordat je je huis verlaat.
Trek je badkleding aan onder je normale kleding. Omkleden is
bij aankomst niet mogelijk. 
Je kunt je omkleden in het zwembad en je tas en spullen daar
ophangen. 
Maak gebruik van de douche in het zwembad voordat je het
water ingaat. 
Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen. Zowel van de
instructeur als medesporters. 
Verlaat het zwembad in etappes en wacht rustig op degene
voor je. 
Het is niet mogelijk om te douchen na het zwemmen. 
Omkleden is mogelijk in de invalide kleedkamer en de
kleedkamers beneden. Onze medewerkers geven hier
instructies voor. 
Neem een badjas en slippers mee. 
Droog je goed af voordat je naar de kleedkamers gaat. 
Houd in de kleedkamers ook altijd 1,5 meter afstand van
anderen. 
Meld jezelf aan voor de lessen en het vrij zwemmen via de
Arendse App. Zonder aanmelding kun je niet meedoen. 



PROTOCOL ZWEMLES
Raamsdonksveer

Kom niet te vroeg. Maximaal 5 minuten van tevoren.
Zorg dat je kind zijn of haar badkleding al aan heeft
onder zijn of haar normale kleding zodat je niet hoeft
om te kleden. 
Het uitkleden gebeurt in de vakken in de
horecaruimte. 
Meld je bij binnenkomst bij de receptie en volg de
instructies van onze medewerkers. 
Bij binnenkomst wordt er gevraagd de temperatuur
op te meten. 
Kom alleen met je kind, dus maximaal 2 personen
tegelijk. 
Het is niet mogelijk om te blijven kijken tijdens de
zwemles. 
Meld je 5 minuten voor het einde van de les weer bij
de receptie. 

Meld je bij de receptie voor instructies. 
Omkleden gebeurt in de groepszaal boven i.v.m. de
verbouwing van onze kleedkamers. 
Neem een badjas en slippers mee. 
Houd 1,5 meter afstand en volg de looplijnen in het
pand. 
Verlaat het pand wanneer je kind is omgekleed via de
achterzijde. 

Wegbrengen van je kind
 

 
 
Ophalen van je kind 
 


