Huisregels
S
IJzeren Man

trandbad

Om jouw bezoek en dat van andere gasten zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren wij onderstaande huisregels.
Graag begrip hiervoor. Door het betreden van de locatie geef je aan de huisregels te aanvaarden en na te leven.
ARTIKEL 1. ENTREE

1.1 Het IJzeren Man Strandbad is alleen toegankelijk met een geldig entreebewijs.
1.2 De toegang geldt éénmalig voor de vastgestelde openingstijden op de datum van het entreebewijs.
1.3 Een abonnement geeft recht op toegang van het park mits op moment van bezoek daadwerkelijk getoond.
1.4 Voor actuele openingstijden zie www.ijzerenman.nl. Directie behoudt zich het recht voor af te wijken van de reguliere
openingstijden.

ARTIKEL 2. TOEZICHT

2.1 Personen jonger dan 10 jaar dienen begeleid te worden door iemand van 18 jaar of ouder, die beschikt over een goede
zwemvaardigheid.
2.2 Ouders of verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor diegenen, die onder hun leiding de IJzeren Man bezoeken.
2.3 Kinderen zonder zwemdiploma zijn verplicht om zwemvleugeltjes te dragen. Deze moeten voldoen aan de veiligheidsnorm
NEN-EN 13138-1. Andere drijfmiddelen zijn toegestaan mits het ook aan de bovengenoemde norm voldoet.
Verlies uw kind nooit uit het oog. Zwemvleugeltjes bieden geen garantie tegen verdrinking.
2.4 Er is enkel toezicht in de aangegeven toezichtzones. Buiten deze zones is geen toezicht.

ARTIKEL 3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Het betreden van de locatie en het water is geheel op eigen risico.
3.2 De IJzeren Man is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van goederen, lichamelijk letsel toegebracht door derden of
diefstal van persoonlijke eigendommen.
3.3 Alle aanwijzingen van de medewerkers van IJzeren Man Vught dienen door de bezoeker te worden opgevolgd. Bij weigering kan
verwijdering van het park volgen, zonder recht op restitutie van de toegangsprijs.
3.4 Bij diefstal en/of andere strafbare feiten zal aangifte worden gedaan bij de politie.
3.5 Wie schade veroorzaakt betaalt de kosten van reparatie of vernieuwing. Eventuele boetes worden verhaald op de overtreder.

ARTIKEL 4. WATERATTRACTIES

4.1 Het gebruik van zelf meegebrachte drijfmiddelen zoals luchtbedden, banden e.d. is toegestaan, mits deze aan de
veiligheidsnorm voldoen. Zie ook artikel 2: toezicht.
4.2 Gemotoriseerde vaartuigen zijn niet toegestaan.
4.3 Duiken is enkel toegestaan vanaf de duikplatformen.

ARTIKEL 5. HUISDIEREN

Alleen toezicht in onderstaande toezichtzones.

5.1 Huisdieren zijn niet toegestaan bij het IJM Strandbad.

ARTIKEL 6. ETEN & DRINKEN

6.1 Het gebruik van een consumptie op het terras is verplicht.
6.2 Glaswerk is op het park niet toegestaan.
6.3 < 18 niet roken – niet drinken. Het gebruik van alcohol is
niet toegestaan onder de 18 jaar.

ARTIKEL 7. OVERIGE REGELS

7.1 Open vuur of barbecueën is niet toegestaan.
7.2 Geluidsinstallaties zijn niet toegestaan.
7.3 Shisha’s zijn niet toegestaan op het park.
7.4 Het is niet toegestaan wapens en/of drugs mee te nemen, te gebruiken of te
verhandelen (zero-tolerancebeleid).
7.5 Gebruik van metaaldetectors is bij geheel IJM Vught niet toegestaan.
7.6 Naaktrecreatie is niet toegestaan.
7.7 Het is niet toegestaan om op eigen gelegenheid groepsactiviteiten te organiseren, tenzij volledig verzorgd door IJM Outdoor.
7.8 Op het Strandbad worden mogelijk opnames gemaakt. Door het park te betreden stem je in met het gebruik van jouw beeltenis in
drukwerk/foto/video/internet en andere promotionele doeleinden door IJzeren Man Vught zonder hiervoor vergoeding te claimen.

