
De lifequard of toezicht 
heeft het recht om 
mensen weg te sturen 
die hun eigen veiligheid 
of van anderen in gevaar 
brengen!

Wij adviseren  
om zonnecreme te  
gebruiken!

Zwemvesten verplicht!

Alleen toegang tot het 
waterpark na registratie 
bij de kassa!

Alleen voor zwemmers!
Geen toegang voor 
mensen onder de  
1.10 m!

Gebruik de producten 
op een verantwoordeli-
jke manier om er voor te 
zorgen dat u zichzelf of 
anderen niet verwond!

Geen toegang voor  
kinderen onder de 6 
jaar!

Verboden te roken!

Verboden te duiken!
Verboden eten en  
drinken mee te nemen 
op het waterpark!

Verwijder horloges  
sleutels en scherpe 
voorwerpen voor gebru-
ik van het waterpark!

Zwem niet onder het 
waterpark door!

Verboden te betreden 
na alcholisch gebruik!

Verboden te betreden 
na gebruik van drugs!

Verboden voorwerpen 
mee te nemen op het 
waterpark!

Om veiligheidsreden 
niet gebruiken tijdens 
zwangerschap!

Het waterpark is  
niet aansprakelijk voor 
het verliezen van  
persoonlijke spullen!

Voor u eigen VEILIGHEID respecteer de volgende REGELS:

• Alleen te gebruiken tijdens officiële openingstijden!
• Alleen te gebruiken met aanwezigheid met toezicht of lifeguard!
• Verboden te betreden in het donker of schemering!
• Niet springen van hoge producten of personen!
• Gebruik de producten op een verantwoordelijke manier om er voor te zorgen  

dat u zichzelf of anderen niet verwond!

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De exploitant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die optreden als gevolg van 
onjuist gebruik van het WIBIT Sportspark of door niet aan de veiligheidsvoorschriften hierboven 
te voldoen!
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