
Let's Play... by the rules 

Aqua & Sauna Huisregels 

Veiligheid en aansprakelijkheid 
Aqua & Sauna Oranje betekent een schone en veilige omgeving voor u om lekker te 

ontspannen. Wij doen er alles aan om een goede hygiëne, veilige apparatuur en een prettige 

sfeer te waarborgen. Een bezoek aan Aqua & Sauna Oranje blijft echter altijd voor eigen 

risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade. Evenmin wordt 

aansprakelijkheid aanvaard voor schade aan mens of goed ontstaan in het complex. 

 

De Hotels van Oranje zorgen goed voor haar gasten én de eigendommen van haar gasten. 

Daarom heeft onze Aqua & Sauna Oranje kluisjes die u als gast verplicht gebruikt. Een sleutel 

van de kluis krijgt u bij het vooraf betalen van de entree tegen een borg van € 10,00. 

Natuurlijk krijgt u die borg terug als u de sleutel retourneert. Zo zijn uw spullen veilig 

opgeborgen en bezorgen ze andere gasten geen ongemak. 

 

Elke bezoeker is verplicht instructies of opdrachten van de medewerkers op te volgen. 

Hapjes en drankjes 
Aqua & Sauna Oranje beschikt over restaurantfaciliteiten. Wij verzorgen uw hapje en drankje 

en zorgen ervoor dat alles na gebruik weer netjes achtergelaten wordt. Consumpties, 

zonnebankmuntjes et cetera kunnen worden besteld aan de bar. De uitstaande nota wordt bij 

vertrek met u verrekend. Het nuttigen van zelf meegebrachte etenswaren is niet toegestaan. 

What to wear & what not to wear  

Fitness 

In onze fitness heeft u sportkleding en sportschoenen aan. 

 

Zwembad 

Uw schoenen blijven bij een bezoek aan het zwembad en sauna in de kluis. Het dragen van 

uitsluitend zwemkleding is verplicht. 

Zwemmen er toch gasten met kleding en schoenen aan, dan betreft dat een deelnemer aan 

onze zwemlessen. Daar kan het voorkomen dat er met meer kleding aan gezwommen wordt. 

De allerkleinste kinderen die nog niet zindelijk zijn dragen in ons zwembad een zwemluier, 

deze zijn te verkrijgen bij onze kassa. 

Heb je je zwemdiploma nog niet? Dan draag je als kind in het zwembad vleugeltjes of een 

zwemband. 

 

Sauna 

Onze saunafaciliteiten (80 en 90 graden sauna, Turks stoombad, whirlpool, neveltuin, 

dompelbad, infraroodcabines en voetbad) bezoekt u zonder badkleding. 

Kinderen in Aqua & Sauna Oranje 
Kinderen zijn van harte welkom bij Aqua Oranje. Onder de leeftijd van 12 jaar gebeurt dit 

onder begeleiding van een volwassene die de zwemkunst machtig is. 

Vanaf 14 jaar hebben kinderen eveneens toegang tot de sauna en de fitness. 



Spelen in het water is altijd leuk en zorgt voor veel plezier. Wel moeten andere gasten geen 

hinder hiervan ervaren. Daarom is rennen en duiken niet toegestaan, evenals het gebruik van 

speelgoed (bal, bodyboard, grote opblaasdieren en luchtmatrassen). Bij Aqua Cinema zullen 

luchtmatrassen en zwembanden verstrekt worden. 

Ouders of begeleiders blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen. 

 

Ongestoord genieten 
Om te zorgen dat u samen met onze andere gasten ontspannen geniet van uw bezoek aan 

Aqua & Sauna Oranje wordt iedere bezoeker geacht voor het gebruik van zwembad en 

saunacomplex te douchen. Intiem contact is in het complex niet toegestaan, evenals roken en 

het gebruik van een mobiele telefoon in het zwembad en de sauna. 

 


