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Vanaf 1 juni 2020 zijn de volgende tijdsloten met bijbehorende kosten 

vastgesteld: 

 

 

Ochtendzwemmen van maandag t/m vrijdag (kosten 2 euro per tijdslot): 

08.00 – 09.00 uur Alleen banenzwemmen 

09.00 – 09.15 uur Wisselperiode + schoonmaken/desinfecteren 

09.15 – 10.15 uur Alleen banenzwemmen 

Na 10.15   Schoonmaken + desinfecteren 

 

Periode buiten vakantietijd van maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag (kosten 4 

euro per tijdslot): 

15.00 – 17.30 uur 

17.30 – 18.00 uur Wisselperiode + schoonmaken/desinfecteren 

18.00 – 20.00 uur 

Na 20.00   Schoonmaken + desinfecteren 

 

Periode in vakantietijd en op woensdag, zaterdag en zondag (kosten 4 euro per 

tijdslot): 

11.00 – 14.30 uur 

14.30 – 15.00 uur Wisselperiode + schoonmaken/desinfecteren 

15.00 – 17.30 uur 

17.30 – 18.00 uur Wisselperiode + schoonmaken/desinfecteren 

18.00 – 20.00 uur 

Na 20.00   Schoonmaken + desinfecteren 

 

NB: De wisselperiodes kunnen ter beoordeling van de manager of diens 

plaatsvervanger eventueel afwijken als de omstandigheden dat toelaten. 

 

Omdat wij in deze coronatijd niet kunnen voldoen aan standaard voorwaarden 
van een abonnement kunnen wij dit jaar geen abonnement uitgeven. Een 
abonnement geeft garantie dat men op elk moment van de dag, hoe druk ook, 

mag komen zwemmen. Dat is in deze corona tijd niet wenselijk daar wij zo veel 
mogelijk mensen de gelegenheid willen geven om te kunnen zwemmen. Per 

tijdslot kunnen er nu echt veel minder mensen binnen de Waterman aanwezig 

dan in voorgaande jaren. 

 

Wij adviseren dringend dat u een reservering met bijbehorende betaling via 
onze website doet. Dit om de doorstroming aan de kassa te bevorderen en 
daarmee de drukte aan de kassa te voorkomen. En dit weer om aan de door de 

overheid verplichte 1 ½ meter afstand tussen personen te kunnen voldoen. 

 

Reserveren met bijbehorende betaling aan de kassa is overigens wel mogelijk. 
Maar doe dat a.u.b. buiten de hierboven vermelde wisselperiodes. Ook weer om 

de verwachte drukte rond die periodes zo veel mogelijk te vermijden. 


