
 
 
 
 
 

 

HUISREGELS WATERSKIBAAN DE IJZEREN MAN 
 

De gebruiker van de kabelbaan verklaart kennis te hebben genomen van de veiligheidsvoorschriften zoals 
opgehangen op de locatie. Met exploitant wordt bedoeld Stichting Zwembad | Waterskibaan de IJzeren Man. 
• De gebruiker is verplicht gebruik te maken van het beschikbaar gestelde veiligheidsmateriaal 

(veiligheidsvest en helm). 
• De gebruiker dient materialen die beschikbaar worden gesteld respectvol te beheren en na gebruik in 

dezelfde staat te retourneren. Schade wordt op de gebruiker verhaald. 
• Het gebruik van de obstakels is alleen toegestaan voor ervaren skiërs en met eigen materiaal. 
• Het is verplicht om het toegangsbandje elke keer voor de start voor de sensor te houden, dit om te 

bepalen of er nog tegoed is. Indien er geen groene lamp gaat branden dan is het tegoed verbruikt, er 
kan in dat geval, geen gebruik meer worden gemaakt van de kabelbaan, indien het groene licht aan 
gaat, dan kan er wel nog gebruik worden gemaakt van de kabelbaan. 

• Gebruik van de kabelbaan is verboden na het nuttigen van alcoholhoudende dranken en/of 
geestverruimende middelen. 

• De gebruiker is verplicht de aanwijzingen en instructies van het personeel op te volgen en de 
veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. 

• Gebruiker is te allen tijde verplicht zijn veiligheid en die van derden in acht te nemen. 
• Gebruikmaking van de kabelbaan is alleen toegestaan aan personen die voldoende zwemvaardig 

(minimaal zwemdiploma A of gelijkwaardig) zijn. 
• De gebruiker gaat er mee akkoord dat de exploitant onder geen enkel beding het betaalde bedrag 

restitueert. 
• Gebruik van de kabelbaan is voor personen onder de 14 jaar uitsluitend toegestaan indien deze wordt 

begeleid door een volwassene. Het is aan de ouders en/of begeleiders van minderjarigen dat aan de 
exploitant de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van leeftijd en zwemvaardigheid. De 
exploitant is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie. 

• Op verzoek van de exploitant dient de gebruiker zich te legitimeren. 
• Buiten openingstijden van de zwembaden, is het verboden om gebruik te maken van de zwembaden, 

dit geldt zowel voor de binnen- als buitenbaden. 
• Exploitant is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of zoekraken van zaken van de gebruiker. 
• Exploitant is te allen tijde bevoegd de gebruiker met onmiddellijke ingang het gebruik van de 

kabelbaan en overige faciliteiten te ontzeggen, indien de gebruiker in strijd handelt met de 
voorschriften, instructies of huisregels, dan wel indien de veiligheid in gevaar wordt gebracht. 

• Gebruik van de kabelbaan en obstakels geschiedt volledig op eigen risico. De exploitant is op geen 
enkele wijze aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken, noch voor schade, toegebracht aan 
derden, noch voor schade veroorzaakt door opstallen, noch voor enige andere schade, op welke wijze 
ook ontstaan. Exploitant is bovendien niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de 
gezondheid en/of conditie van de gebruiker (hartklachten, epilepsie, suikerziekte, zwangerschap enz). 

• Voornoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden zowel ten behoeve van de exploitant evenals 
voor zijn personeel en overige hulppersonen, tenzij de wet dit uitsluit. 

• Op geschillen voortvloeiende uit het gebruiksreglement of de overeenkomst is het Nederlands recht 
van toepassing. 

• Het maken van video-, film-, en foto-opnamen, is alleen toegestaan met toestemming van de exploitant. 
• Het is derden niet toegestaan les te geven of producten te verkopen op het terrein van de exploitant. 
• Het is de exploitant ten tijde van een evenement of exclusieve verhuur van de kabelbaan, toegestaan 

om de toegang tot de kabelbaan voor seizoenkaarthouders te weigeren (tot een maximum van 20 
dagdelen). Stichting de IJzeren Man zal in dit geval tijdig via de website aangeven om welke 
momenten dit gaat. 

• De huisregels van het zwembad zijn ook van toepassing op de gasten van de kabelbaan. Deze 
huisregels zijn in te zien bij de ingang van het zwembad en op de website www.zwembadweert.nl 
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