
FAQ : Vaak gestelde vragen 

 
- Covid regels - een herinnering van de regels : 

• Wij beperken het aantal reserveringen per gang om de instructies van 
sociale afstand te respecteren - 1 persoon per 10m2 water = 6 
personen/gang voor de 25 m baden.  

• Het dragen van een masker is verplicht vanaf het moment dat u het 
gebouw betreedt tot het moment dat u het verlaat, met uitzondering 
van de tijd die u in de douche doorbrengt en baadt, voor alle personen 
van 12 jaar en ouder. 

• Het gebruik van handdrogers, haardrogers is verboden 
• Groepering verboden 
• Respect voor de 1,5 m afstand 

 

- Welke diensten zijn beschikbaar? 
• Grote en kleine zwembaden zijn open. 
• De volgende diensten zijn niet beschikbaar: jacuzzi, sauna, hammam, 

solarium, fitnessruimte, cafetaria, vergaderzaal, kinderzwembad in 
Laken. 
 

- Waar zijn de stortbaden toegankelijk? 
• Ja: voor en na het zwemmen 
• Ja voor de sociale stortbaden in het zwembad van het Centrum. 

 
- Wat zijn de openingsuren? 

• Centrum: Maandag tot vrijdag: 7h30-19h30, Zaterdag: 7h30-17h, 
Zondag: gesloten 

• Laken: Maandag tot vrijdag, Zaterdag: 7h30-19h, Zondag: gesloten 
• NOH: Maandag : 7h30-21h, Dnsdag tot Zaterdag: 7h30-19h30, Zondag: 

7h30-19h 
 

- Is het altijd nodig om te reserveren? 
• Ja, online boeken is verplicht om ervoor te zorgen dat de maatregelen 

worden nageleefd en de lijst/tracering wordt nageleefd. 

 
o Hoeveel toegangen kan ik in één boeking boeken/kopen? 

• 4 toegangen/reservering/dag 
 

- Is het altijd nodig om te betalen voor online boekingen? 
• Ja, behalve voor abonnees 

 

 



 
- Wat gebeurt er als ik mijn reeds betaalde reservering wil annuleren? 

 
• De annulering moet minstens 24 uur voor het gereserveerde tijdstip 

worden aangevraagd door te bellen naar de receptie van het 
betreffende zwembad, en uw reservering zal worden terugbetaald (OF 
door mij een ander gereserveerd tijdstip toe te wijzen, OF door een 
contante terugbetaling aan de receptie van het betreffende zwembad 
binnen 5 dagen na de annulering en op vertoon van mijn reservering en 
mijn betalingsbewijs, OF door de toekenning van een promotiecode). 
 

- Moet ik betalen als ik een abonnement heb? 
• Nee, abonnees moeten een reservering maken onder "abonnee". 
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