Abonnementsvoorwaarden SterrenStrand en overdekte zwembad
Om SterrenStrand en het overdekte zwembad toegankelijk te maken voor abonnementhouders gelden de
volgende voorwaarden.
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Op vertoon van de abonnementspas kun je van 1 april t/m 31 oktober 2022 gebruik maken van de
zwemplas, speeltuin, BMX-baan, PumpTrack en het SportPlein. In de volgende periodes kun je
gebruik maken van SterrenStrand en het overdekte zwembad : 1 april t/m 14 april, 9 mei t/m 25
mei, 30 mei t/m 3 juni, 7 juni t/m 15 juni, 20 juni t/m 8 juli en 27 augustus t/m 21 oktober en 29
en 30 oktober 2022. Deze periodes kunnen tussentijds gewijzigd worden, afhankelijk van de drukte
op het park. Voor actuele openingstijden kijk op www.sterrenstrand.nl.
Een SterrenStrand abonnement kost € 25,00 per persoon. Het is alleen mogelijk om een
abonnement af te sluiten voor een kind tot en met 12 jaar in combinatie met minimaal 1
volwassene.
Parkeren is gratis.
Jeugd in de leeftijd van 13 t/m 23 jaar kan enkel in gezinsverband toegang verkrijgen tot ons
recreatiepark en dus ook tot SterrenStrand en het overdekte zwembad. Als gevolg hiervan kunnen
wij geen abonnement afsluiten voor jeugd in deze leeftijdscategorie.
Is het kind op het moment van afsluiten abonnement nog 12 jaar dan kan er een abonnement
aangemaakt worden.
Het is enkel in gezinsverband mogelijk om toegang te verkrijgen tot ons recreatiepark en dus ook
tot SterrenStrand en het overdekte zwembad en de zwemplas. Er dient dus altijd minimaal 1
volwassene (+24 jaar) bij aanwezig te zijn.
Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij misbruik of wangedrag is het
abonnement niet meer geldig.
Het niet naleven van de regels kan een toegangsweigering tot gevolg hebben.
Wij stellen je hierbij schriftelijk in kennis, dat wij op rustige momenten GEEN toezicht houden in
SterrenStrand, in het overdekte zwembad en in de zwemplas, en dat de maximale waterdiepte in
het overdekte zwembad 140 cm. bedraagt.
Het gebruik van SterrenStrand, het overdekte zwembad en de zwemplas geschiedt geheel op eigen
risico en verantwoordelijkheid.
Bij ongevallen en voor EHBO kun je terecht bij de badmeester (indien aanwezig) of bij de bar van
Strandpaviljoen “De Wijde Blick”, of bij de receptie.
SterrenStrand is onderdeel van Recreatiepark TerSpegelt.
De abonnementsvoorwaarden, en reglementen van SterrenStrand en Recreatiepark TerSpegelt
zijn van toepassing. Deze zijn verkrijgbaar bij de receptie of www.terspegelt.nl.
Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
De parkleiding is te allen tijde gerechtigd onbevoegden de toegang tot SterrenStrand en het park
te weigeren, en personen die zich misdragen de toegang te ontzeggen.
In gevallen waarin het reglement niet voorziet wordt beslist door de bedrijfsleiding.
Je verblijft bij TerSpegelt geheel op eigen risico. Zowel voor diefstal, beschadigingen als voor
ongevallen achten wij ons niet aansprakelijk. TerSpegelt kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor enig handelen of nalaten van derden.
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