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Aanvullend protocol badhuurders in verband met het Coronavirus 
 
Opgesteld: 11 mei 2020  

 
Dit protocol geldt ter aanvulling op het eerder verstrekte (veiligheids)protocol behorende bij de 
huurovereenkomst en is bindend. Het protocol is geldend voor de duur van de huurovereenkomst of 
zoveel korter indien maatregelen versoepelen of verscherpen. In dat geval stellen wij u uiteraard 
schriftelijk op de hoogte.  
 
Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van de richtlijnen RIVM)  

- Blijf thuis als u één van de volgende (ook milde) symptomen heeft; neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts 

- Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten  
- Houd 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten uw huishouden 
- Hoest en nies in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes  

Regels voor zwemmers: 
- Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet. Onze toiletten zijn niet vrij 

toegankelijk. Gebruik hiervan dient vooraf gemeld te worden aan een toezichthouder van De 
Bonte Wever. 

- Trek thuis de badkleding aan; in de kleedkamer of kleedcabine hoeft dan alleen de 
overkleding uitgetrokken te worden. Kleding mag niet achterblijven in de kleedkamers maar 
dient in een tas meegenomen te worden naar het bad en op of onder de banken geplaatst te 
worden.  

- Kom alleen op de vooraf besproken tijden. 
- Kom niet eerder dan 5 minuten van tevoren in De Bonte Wever. 
- Kom zoveel mogelijk op de fiets, komt u met de auto, parkeer deze dan bij de wielerbaan en 

loop het laatste stukje. 
- Was vooraf aan het zwembadbezoek de handen of desinfecteer deze met de daarvoor 

aanwezige middelen. 
- Houd 1,5 meter afstand van iedereen (uitgezonderd kinderen onder de 12 jaar onderling).  
- Volg de aangegeven route-aanduiding strikt op en blijf niet onnodig ‘hangen’. Let op: routes 

zijn anders dan gebruikelijk!  
- De ingang voor badhuurders is de ‘oude’ ingang, gelegen aan de Kortbossen (naast de 

fitness, aan de achterzijde van het complex).*  
- De uitgang voor badhuurders is aan de voorzijde van het complex gesitueerd (volg route 

uitgang zwembad). U komt naast onze hoofdentree buiten en loopt vervolgens rechts weer 
richting het parkeerterrein.  

- Volg altijd de aanwijzingen op van ons personeel. 
- Na afloop van het zwemmen kunt u zich gewoon omkleden in de kleedkamers. Probeer uw 

verblijf hier wederom zo kort mogelijk te houden.  
- Douchen doet u thuis, onze douches zijn gesloten. U doet ons een groot plezier om ook 

voorafgaand aan uw bezoek thuis te douchen.   
- Beperk aanrakingen met deuren, hekken, bankjes etc. tot het noodzakelijke minimum  
- Verlaat direct na het zwemmen / omkleden De Bonte Wever zo spoedig mogelijk via de 

aangewezen route naar de uitgang.  
- In het geval van les aan kinderen (beneden de leeftijd van 12 jaar) is één volwassene per kind 

maximaal toegestaan als begeleiding. 

* voor sommige gebruikers maken wij een uitzondering t.a.v. de in- en uitgang. Zijn uw gebruikers 
bijvoorbeeld slecht ter been? Stelt u ons hiervan op de hoogte zodat wij u nader kunnen informeren. 
Een aangepast routing geldt in dat geval voor uw gehele groep. 
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Regels en richtlijnen voor de badhuurder: 
- Stel u los van de richtlijnen in dit protocol op de hoogte van de regels die op diverse plaatsen 

in onze accommodatie zijn gepubliceerd. 
- Stel u op de hoogte van de route in het pand. De route van en naar de kleedkamers en de 

route van en naar het bad. Deze wijkt af van regulier.  
- Het Protocol Verantwoord Zwemmen schrijft voor:  

Stel als badhuurder een coronaverantwoordelijke aan en maak die persoon bij iedereen 
bekend. Zorg dat hij / zij op de hoogte is van de geldende regels en kaders. Ook adviseert 
deze persoon de medewerkers en vrijwilligers bij het eventueel aanpassen van het sport- of 
lesaanbod. De Bonte Wever verneemt graag voorafgaand aan het eerstvolgende 
badhuurmoment van u wie uw contactpersoon in deze is. Bij de eerste bezoeken van 
groep(en) aan ons bad zullen wij deze persoon ondersteunen in het begeleiden van de 
groep(en) tijdens aankomst, omkleden en vertrek. 

- Geef uw trainers een instructie over hoe ze verantwoord en veilig de lessen kunnen geven. Zo 
geldt onder andere dat lessen vanaf de kant worden gegeven en er altijd minimaal 1,5 meter 
afstand moet zijn tussen de trainer en de deelnemers van een activiteit. Ook gelden er onder 
andere afwijkende richtlijnen ten aanzien van het verlenen van EHBO. Meer informatie 
hierover vindt u op de website van het Rode Kruis. Twijfelt u of en hoe u hulp dient te 
verlenen, schakel onze EHBO in via de normaal geldende procedures. Let wel; zoals bekend 
dient u bij ernstige gevallen altijd direct onze EHBO in te schakelen. 

- Ook voor u geldt, maakt u gebruik van het toilet, meld het bij onze toezichthouder.  
- Maakt één van uw gasten gebruik van het toilet, meld het bij onze toezichthouder.  
- Houd actief toezicht op de naleving van de 1,5 meter regel. Zowel in het water, op de perrons, 

in de kleedkamers etc. Bij het niet naleven van de regels dient u mensen aan te spreken en / 
of te verwijderen uit ons complex. Net als anders bent u verantwoordelijk voor uw gasten.  

- Houd actief toezicht op het naleven van de aangeduide looproutes binnen ons complex. Grijp 
bij het ontstaan van knelpunten in door uw bezoekersstroom te sturen.  

- Houd actief toezicht op het gebruik van de kleedkamers. Iedereen houdt 1,5 meter afstand, er 
mag geen kleding in de kleedruimtes achterblijven. 

- Houd u strikt aan de afgesproken tijden om een te drukke wisseling tussen badhuurders te 
voorkomen.  

- De juryruimte achter de balie blijft gesloten en is niet toegankelijk. De EHBO ruimte is 
uiteraard wel toegankelijk. 

- De lockers bij de kleedkamers blijven buiten gebruik. Wilt u uw gasten verzoeken om de 
kleding in een tas mee te nemen naar het bad en deze daar op of onder de banken laten 
plaatsen? Denk aan het vrijhouden van de nooduitgangen.  

- Gebruikte materialen dient u na iedere training of les zelf grondig te reinigen alvorens u ze 
terugplaatst in de materiaalruimte. Overweeg uw lessen grotendeels zonder materialen te 
geven.  
 

Hoeveel gasten mogen er in de baden en kleedkamers 
 

- Er gelden maximum aantallen gasten / leden per bad en per kleedkamer. Voor de 
kleedkamers geldt dat met inachtneming van de anderhalf meter er maximaal 6 personen 
tegelijk in een kleedkamer aanwezig kunnen zijn. Houd u strikt aan het gebruik van de aan u 
toegewezen kleedkamers en gebruik aanvullend de losse kleedcabines, welke wij aan 1 zijde 
hebben geopend. Bent u met meer gasten / leden dan tegelijk in de kleedkamer aanwezig 
kunnen/mogen zijn, laat dan deze gasten in de gang die direct achter het wedstrijdbad 
langsloopt wachten. Op dat moment geldt het principe: 1 persoon eruit / 1 persoon erin.  
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- Voor de baden kunnen wij niet direct een maximum aangeven, aangezien dit geheel 
afhankelijk is van het gebruik. Geeft u bijvoorbeeld een aquaport dan zijn er meer mensen 
toegestaan tegelijk in het water als bij een zwemtraining. De overall richtlijn is immers dat er 
altijd 1,5 meter afstand tussen personen moet zijn en iemand die in het water staat neemt 
simpelweg minder ruimte in dan een persoon die ligt. Om u hier een richtlijn in te geven, 
geven wij u het volgende voorbeeld. Bij zwemtrainingen: het bad is 25 meter lang, per baan 
zwemt men 1 kant op (passeren is niet mogelijk).  Baan 1 zwemt bijvoorbeeld heen, baan 2 
terug, baan 1 weer heen, baan 2 terug etc. etc. Voor een liggend persoon hanteert u globaal 
2,5 meter, dit aangevuld met 1,5 meter tussenruimte maakt 4 meter per persoon. Dit betekent 
dat u bij een zwemtraining 6 personen in een baan kunt plaatsen. Met 6 banen komt dit op 36 
personen tegelijk in het water. Doet u daarnaast startoefeningen, is niet iedereen tegelijk in 
het water, dan loopt dit aantal op. Wij raden u ten zeerste aan om goed te kijken naar hoe u 
uw trainingen invult en hoe u borgt dat er altijd 1,5 meter tussen personen gehandhaafd wordt.  
 

- De afmetingen van onze baden zijn: 
 

o Doelgroepenbad: 15 bij 8 meter 
o Wedstrijdbad: 25 bij 15 meter  

 
Richtlijnen en regels voor trainers en vrijwilligers: 
Vanzelfsprekend dient u zelf ook een protocol op te stellen over hoe u wenst dat uw trainers en 
vrijwilligers de maatregelen in verband met het Coronavirus uitvoeren. Hierbij geven wij u wel enkele 
handvatten en richtlijnen.  

- Houd ook als trainers en vrijwilligers 1,5 meter afstand van elkaar en van uw gasten.  
- Draag geen materialen aan elkaar over, vermijd handcontact. Oppervlakten zoals de balie, 

telefoon etc. kunt u volop naar behoefte na gebruik reinigen met het daarvoor aanwezige 
reinigingsmiddel. Het middel op de balie dient u eerst op het doekje te spuiten om het dan 
vervolgens over het te reinigen oppervlakte te halen. Vanzelfsprekend wisselen wij regelmatig 
deze materialen en reinigen ook zelf hier volop, maar mocht voor u méér wenselijk zijn, dan 
kunt u de reinigingsmiddelen- en materialen dus naar eigen inzicht gebruiken.  

- Indien u tijdens uw trainingen of lessen materialen gebruikt dient u deze grondig te reinigen 
alvorens u ze terugplaatst in uw materiaalruimte.  

- Was handen direct na binnenkomst, of gebruik de desinfectie. Desinfecteer ook voor het 
eventueel eten en drinken, na toiletbezoek, na schoonmaken en voordat u weer naar huis 
gaat. 

- Gebruik beschermingsmiddelen als de situatie daarom vraagt. Concreet betekent dit iedere 
situatie waarbij u geen 1,5 meter kunt waarborgen. Denk bijvoorbeeld aan een EHBO 
handeling. Bij de balie hebben wij mondkapjes, handschoenen en een bril klaar liggen. Een 
gebruikt mondkapje en / of handschoenen gooit u direct na gebruik weg. De bril reinigt u met 
het aanwezige reinigingsmiddel. 

- Anders dan in geval van een calamiteit maakt u op geen enkel moment fysiek contact met 
anderen.  

- Routes van en naar de kleedkamers en van en naar het bad kunnen afwijken van regulier. 
Volgt u nauwgezet de aangegeven route-aanduiding. Een toezichthouder van De Bonte 
Wever is bij de eerste paar bezoeken aanwezig om u te ondersteunen in de correcte sturing 
t.a.v. gebruik. Heeft u vragen hierover, schroom dan niet om deze te stellen. 
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Tot slot 
Wij vertrouwen erop middels dit protocol duidelijkheid te hebben verschaft omtrent het gebruik van ons 
bad met inachtneming van de maatregelen tegen het Coronavirus. Mocht u nog vragen hebben dan 
horen wij dit uiteraard graag. Zoals eerder gemeld zijn wij tijdens de eerste bezoeken aanwezig om 
één en ander samen met u in goede banen te leiden. Net als iedere, nieuwe situatie is het een kwestie 
van wennen. Wij zijn ervan overtuigd dat door de goede samenwerking die wij altijd met u ervaren dit 
een korte gewenningsperiode zal zijn en we, zij het met aanpassingen, gezamenlijk weer uw gasten / 
leden van dienst kunnen zijn.  

 

 


