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ZWEMBADREGLEMENT 
 

1. Gebruik van het zwembad en het daarbij behorende pooldek is uitsluitend bedoeld 
voor bewoners van Patiri Apartments Aruba. Een uitzondering wordt gemaakt 
voor familie en logées van vaste bewoners die voor vakantie op Patiri verblijven. 
Vaste bewoners hebben voorrang op het gebruik van de faciliteiten!  

 
Het is niet toegestaan om buitenstaanders (collega’s, familie, vrienden e.d. die op Aruba 
wonen/op vakantie zijn) gebruik te laten maken van het zwembad e/o andere faciliteiten. 

 

2. Openingstijden van het zwembad: dagelijks van 07:00 AM – 09.00 PM 
 

3. U wordt vriendelijk verzocht om eventueel (strand)zand af te vegen voordat u 
gebruik maakt van het zwembad en/of pooldek.  

 
4. Het betreden van het pooldek alsmede het gebruik van het zwembad is geheel op 

eigen risico. Duiken evenals het gebruik van duikapparatuur in het zwembad en op 
het pooldek is niet toegestaan.  
 

5. Zwemkleding is verplicht.  
 

6. Het is niet toegestaan om in het zwembad te eten, drinken of te roken. Hiervoor 
dient u gebruik te maken van het pooldek. Eventuele ongelukjes tijdens het nuttigen 
van een hapje of drankje dient u zelf op te ruimen alsmede de blikjes/zakjes zelf. 
Gebruik van glazen bekers en (bier)flesjes niet toegestaan op en om het pooldek. 
Verzoek voor rokers: gebruik s.v.p. de asbakken op het pooldek! 

 
7. Luchtbedden en zwembanden kunnen gerust gebruikt worden. Na gebruik gaarne 

opruimen en meenemen naar uw appartement.  
Ballen en frisbee’s e.d. zijn niet toegestaan in het zwembad of op het pooldek. 
 

8. Het meubilair op het pooldek is en blijft eigendom van Patiri Projects N.V. en is 
uitsluitend bedoeld voor gebruikers van het zwembad. Het is niet toegestaan om 
deze meubels te verhuizen ofwel te gebruiken voor andere doeleinden.  

 
9. Alle ligbedden en stoelen zijn geschikt voor gebruik door max. 1 persoon.  

 
10. Eventuele schade dient direct gemeld te worden. 
 

TER INFORMATIE: 
Wij hebben een contract met een professioneel onderhoudsbedrijf (Crystal Pools) voor het servicen van het 

zwembad. Het zwembad wordt 2 x per week (op dinsdag en vrijdag) door hen schoongemaakt en zij brengen 

tevens de chemicaliën op peil. Het is aangeraden om na deze schoonmaakservice niet direct te gaan 
zwemmen aangezien de chemicaliën een inwerktijd nodig hebben van tenminste 2 uur. 


