
Maandag middag   14.30 – 15.30 u.

Dinsdag ochtend   10.30 – 11.30 u.
 middag (ouderen)   14.45 – 15.30 u. 
 avond   20.00 – 21.00 u.

Woensdag  middag   14.30 – 15.30 u.
 avond   20.00 – 21.00 u.

Donderdag ochtend   10.30 – 11.30 u.
 avond   20.00 – 21.00 u.

Vrijdag middag   14.30 – 15.30 u.
 avond   20.00 – 21.00 u.

Jeugd, 65+ en volwassenen 3,00 (kinderen t/m 3 jaar gratis) 10 munten 30,00 (11 e gratis)

OPENINGSTIJDEN
BANENZWEMMEN

 

Reserveer telefonisch i.v.m. de beperkte capaciteit
en kom op tijd  (5 min. voor aanvang)

Thuis douchen en zwemkleding aantrekken

  Inhalen bij het zwemmen mag, maar houd rekening met  
  elkaar en volg de instructies van de medewerkers

Volg de verplichte looproute en houd 1,5 meter afstand

Desinfecteer uw handen en
registreer uzelf bij binnenkomst

Volg te allen tijde de aanwijzingen van de
medewerkers op, ook betreffende de zwembanen

Verlaat zo snel mogelijk via de route met de zwarte 
pijlen het pand en neem uw afval mee naar huis

Reserveren:  &	+31 (0)114 312898
      +31 (0) 642367760

REGLEMENT i.v.m. corona
  BLIJF THUIS BIJ GEZONDHEIDSKLACHTEN!
  Reynaertland volgt het veiligheidsprotocol van de overheid en het RIVM en rekent daarnaast  
  op uw eigen verantwoordelijkheid.  Reynaertland is niet aansprakelijk voor een eventuele  
  Corona  besmetting. Voor uw en onze veiligheid is overal cameratoezicht aanwezig. 
  
  Bedankt voor uw begrip en veel zwemplezier! Team Reynaertland

Na het zwemmen is het niet mogelijk om te douchen; 
aankleden in de kleine hokjes

TARIEVEN  
Jeugd, 65+ en volwassenen € 3,00 (kinderen t/m 3 jaar gratis)
10 munten € 30,00 (11e gratis)

 
Reserveer telefonisch om teleurstellingen te voorkomen! 
De reserveerlijn is geopend van maandag t/m vrijdag van 13.00 - 15.00 uur. Het is ook mo-

gelijk om te reserveren via Whatsapp o.v.v. naam, tijd en het aantal personen.

Wijzigingen voorbehouden, max. 30 personen per uur

Mondkapje? Graag!  (niet tijdens het zwemmen)


