REGLEMENT VOOR GEBRUIKERS VAN HET
TERREIN MET ZWEMBADEN EN
WATERATTRACTIES.

Het terrein met de installaties heeft een openingsperiode, ga naar
www.goldenhotels.com om de exacte data te kennen. In de openingsperiode van het
terrein die gepubliceerd staat op deze website beslist het hotel op elk moment van het
seizoen het aantal uren en het uurrooster waarin de installaties van het terrein open
worden gehouden voor de gasten om zo de toevloed op elk moment te controleren. Deze
uitbreiding of beperking van de openingsuren zal geen aanleiding zijn voor een toeslag,
klachten, terugbetalingen of economische vergoeding aan gasten die mogelijke
gebruikers zijn van de waterinstallaties van het terrein of gasten van het hotel. Ter
informatie willen we aangeven dat het terrein dagelijks tussen 4 en 8 uur open zal zijn
en tijdens de gepubliceerde openingsperiode.
De toegang tot de installaties is onderhevig en beperkt tot de maximumcapaciteit van
het terrein zelf. Het hotel zal enkel en uitsluitend controleren dat deze capaciteit niet
wordt overschreden. Het hotel zal in geen geval ervoor zorgen of verantwoordelijk zijn
om de minderjarigen te controleren die het terrein kunnen betreden of verlaten omdat de
verantwoordelijkheid tijdens het verblijf in het hotel voor het toezicht en de controle in elk
moment bij hun verantwoordelijken ligt.
Op het terrein moeten de minderjarigen op elk moment in de gaten worden gehouden
door de persoon of personen die ervoor verantwoordelijk zijn tijdens het verblijf. Het hotel
zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan controle of bewaking door
hun begeleiders en in geen geval en op geen enkel moment zal het hotel zich
verantwoordelijk stellen voor het verzekeren dat deze begeleiding aanwezig is.
Het hotel behoudt zich het recht tot toegang voor en kan ook overgaan tot het verwijderen
van een of verschillende gebruikers van het terrein als deze zich niet correct gedragen.
In dit geval zal de gast-gebruiker in geen geval recht hebben op terugbetaling of
economische vergoeding. Bovendien behoudt het hotel zich het recht voor om juridische
stappen te ondernemen die eventueel nodig zijn voor de voorgevallen situatie.
Bij geen enkele van de volgende gevallen kan het recht op een klacht, terugbetaling of
economische vergoeding worden uitgeoefend door een klant-gebruiker van de
waterinstallaties van het terrein, zoals bijvoorbeeld:
1) Omdat de meeste attracties bestaan uit mechanische en elektrische onderdelen,
en anderen, zijn ze onderhevig aan onderhoud, defecten of herstel van gebreken.
Het is mogelijk dat in bepaalde situaties het hotel een of verschillende attracties
buiten gebruik heeft tijdens de periode van de herstelwerkzaamheden. Dit kan
zelfs weken duren afhankelijk van de ernst en de gevolgen van het defect, vooral
als dit ook maar een beetje de veiligheid van de gebruikers kan beïnvloeden.
2) Totale of gedeeltelijke sluiting van de attracties van het terrein of van het terrein
zelf voor de periode die nodig is vanwege slechte weersomstandigheden, zoals
regen, wind of te lage temperaturen voor de tijd van het jaar.

3) Voor redenen die het hotel niet controleert zoals uitval van stroom- en
watervoorzieningen of gelijkwaardige situaties.
4) Gevallen van overmacht, veiligheidsredenen of schadegeval.
Het hotel stelt zich niet verantwoordelijk voor de voorwerpen die worden verloren op het
terrein. Voorwerpen die zijn vergeten worden als verloren voorwerp beschouwd en na
een week worden deze vernietigd.
Het hotel stelt zich niet economisch verantwoordelijk voor het geld of waardevolle
voorwerpen die worden weggenomen op het terrein, zelfs als deze zijn opgeborgen in
opbergkastjes op het terrein. Het hotel raadt sterk aan om geen geld of waardevolle
voorwerpen mee te nemen en als u dit toch doet, deze in geen geval uit het oog te
verliezen.
Neem in een noodgeval onmiddellijk contact op met een lid van het bewakingspersoneel.
In het geval van een evacuatie van het terrein, volg de instructies van het
bewakingspersoneel.
De gebruiker moet het volledige gebruiksreglement van alle installaties aandachtig lezen
en begrijpen vóór het gebruik ervan en moet alle normen en instructies inzake het goed
gebruik van de installaties strikt naleven. Deze staan aangegeven op de borden en
pictogrammen die zich op verschillende punten op het terrein bevinden. In het bijzonder
moeten de gebruiksindicaties van elke glijbaan in acht worden genomen en begrepen,
met de restricties ervan, en moeten vooral de indicaties worden opgevolgd die worden
gegeven door het bewakingspersoneel, om de volledige veiligheid te garanderen tijdens
het gebruik van alle installaties.
Elke installatie is bedoeld voor een heel concreet gebruik waardoor enkel met het
opvolgen van de gebruiksnormen de volledige veiligheid van de gebruikers wordt
gegarandeerd. De inbreuken op deze normen bestaan uit een ongepast gebruik van de
installaties. Het zijn dus deze inbreuken die de activiteiten van de gebruikers op het
terrein van de waterinstallaties onveilig maken. Daarentegen is het juiste gebruik door
de gebruikers van de installaties (die bestaat uit het opvolgen van de normen en de
indicaties van het bewakingspersoneel van het terrein) datgene dat op elk moment de
eigen veiligheid en die van andere garandeert tijdens het gebruik van de installaties.
Het bewakingspersoneel van het terrein kan gebruikers tijdelijk of definitief van het
terrein verwijderen wanneer wordt gezien dat gebruikers eenmaal of herhaald een
inbreuk doen op de normen van het terrein. Deze worden beoordeeld volgens de ernst
van de inbreuk. In elk van deze gevallen kan de klant-gebruiker het recht niet uitoefenen
op een klacht, terugbetaling of economische vergoeding voor het niet mogen gebruiken
van de waterinstallaties van het terrein. De gebruikers moeten zorg dragen voor het
materiaal (matten en banden) dat wordt verstrekt door het hotel voor het gebruik van de
glijbanen Aquaracer en Fast River, alsook voor alle installaties in het algemeen, en deze
ook op een correcte manier gebruiken. Als het bewakingspersoneel van het terrein
opmerkt dat gebruikers het materiaal op een incorrecte manier gebruiken of schade
veroorzaken, kunnen deze gebruikers tijdelijk of permanent worden verwijderd. Hierbij
moeten de gebruikers de kosten dragen voor het herstel van deze beschadigde
producten of installaties, en voor de schade aan derden. Al deze gevallen geven geen
recht aan de gebruiker op een soort van terugvordering, terugbetaling of economische
vergoeding vanwege het niet kunnen gebruiken van de waterinstallaties van het terrein.

Het hotel zal geen verantwoordelijkheid opnemen voor een ongeval door het slecht
gebruik van de installaties of het niet opvolgen van de instructies van het
bewakingspersoneel.
Geen enkele gebruiker mag het werk van het bewakingspersoneel onderbreken of hen
verstoren.
Bepaalde zones en installaties van het terrein van de waterinstallaties met glijbanen
worden met video bewaakt. De opnamen kunnen door het hotel worden gebruikt om
eventuele claims van de gasten te controleren
De gebruikers op het terrein mogen geen ruimtes afgesloten met onder andere muurtjes,
bloembakken, touwen, netten, hekken, muren, afbakeningen, drijvende lijnen in
zwembaden, verbodssignalen of andere afbakeningssystemen, betreden, zich erop
bewegen, deze oversteken of kruisen, omdat deze allemaal de grens aangeven van de
zones die geschikt zijn voor toegang door het publiek binnen het terrein.
De toegang tot de glijbanen gebeurt enkel en alleen via het beginpunt ervan dat zich
altijd op het hoogste punt ervan bevindt. Enkel op dit punt mogen de glijbanen worden
gebruikt om af te dalen. Daarom is het volledig verboden om de glijbanen te betreden op
eender welk ander punt van de afdaling en ook mogen deze niet in omgekeerde richting
worden gebruikt.
De personen die niet kunnen zwemmen mogen geen gebruik maken van de installaties.
Elke glijbaan heeft eigen kenmerken en daarom eigen gebruiksbeperkingen zoals
bijvoorbeeld de mimimumlengte, het gewicht of de leeftijd. Deze restricties moeten
verplicht worden nageleefd door de gebruiker.
Gebruik gezond verstand, bekijk de werking van de glijbanen en installaties en beslis
voor uzelf of voor de personen waarvoor u verantwoordelijk bent of ze al dan niet deze
installaties zouden kunnen gebruiken.
In alle wachtrijen die er kunnen zijn voor de toegang tot of het gebruik van de installaties
moet telkens de beurt en de orde worden gerespecteerd volgens aankomst en het wordt
niet toegelaten om een plaats, beurt of keer voor andere personen voor te behouden. In
elk geval hebben de instructies van het bewakingspersoneel altijd voorrang.
Loop niet, val niemand lastig, verhinder niet, duik niet, duw niet, steek niet voor, maak
anderen niet nat, neem niemand op de schouders, klim op geen enkel hek of gedraag u
op geen enkele ongepaste manier of op een manier die een situatie kan veroorzaken die
niet het juiste gebruik van eender welk deel van het systeem of installaties toelaat.
Begin nooit de afdaling op de glijbanen als er geen overvloedig water naar beneden
stroomt, of er bijna geen water naar beneden stroomt.
Het is niet toegestaan om op eender welke manier met ballen te spelen, ook niet om met
voorwerpen te spelen die kunnen worden gegooid, noch speelgoed. Ook mogen geen
opblaasbaar speelgoed of zwembandjes van buiten het terrein worden gebruikt.

Voor de hygiëne en de veiligheid mag de gebruiker in de installaties enkel een zwempak
dragen zonder metalen voorwerpen en natuurlijk zonder puntige of snijdende of scherpe
voorwerpen. Het verslijten en zelfs het gedeeltelijk of volledig scheuren van het zwempak
komt vaak voor en is normaal bij het gebruik van installaties met glijbanen. Hiervoor moet
de klant-gebruiker zelf het economisch risico op zich nemen. Hiervoor kan geen klacht
worden ingediend of een economische vergoeding worden geëist.
Voor de veiligheid mogen de attracties niet worden gebruikt met eender welk soort bril,
zwemvliezen, halskettingen, armbanden, horloges, kettingen, oorringen, elektronische
toestellen of eender welk element dat een risico kan betekenen voor de veiligheid van
de gebruikers.
Er mogen geen eigen muziekinstallaties worden gebruikt die andere gebruikers kunnen
storen.
Er mag niet worden gerookt, kauwgum worden gekauwd, worden gegeten of gedronken
op het terrein. Er kan water worden gedronken uit een plastic fles wanneer de installaties
niet worden gebruikt.
U moet u douchen voor het gebruik van de installaties.
Het is verboden om tijdens de afdaling zich vast te houden aan de randen van de
glijbaan.

Het bewakingspersoneel van het terrein kan tijdelijk of definitief het gebruik van eender
welke installatie verbieden wanneer wordt opgemerkt dat gebruikers duidelijk tekenen
of symptomen vertonen van overmatige onzekerheid, besluiteloosheid of echte angst
bij het gebruik van een attractie. Daarom bent u (meerderjarige, vader, begeleider) in
elk geval de enige verantwoordelijke voor hun veiligheid of de persoon die de
verantwoordelijke is moet zichzelf analyseren of deze symptomen analyseren bij de
personen waarvoor deze verantwoordelijk is.
Voor het gebruik van de installaties moet de gebruiker naast het opvolgen van de
algemene normen en de specifieke normen voor elk van de installaties normale
lichamelijke vaardigheden hebben. De gebruiker zelf of de persoon verantwoordelijk
voor het toezicht moet deze omstandigheden beoordelen omdat in de meeste gevallen
de handicap NIET KAN worden gedetecteerd door de monitor. Er wordt niet
aanbevolen en het is totaal af te raden dat personen met problemen aan de rug, nek,
Ook mogen de installaties niet worden gebruikt door personen die ziektes hebben die
zich kunnen verspreiden via het contact met het water, de huid, of eender welke ziekte
die besmettelijk kan zijn.
Personen die onder invloed zijn van alcohol of drugs of in eender welke andere staat
zijn die de normale lichamelijke of mentale toestand van de persoon wijzigt, mogen de
installaties niet gebruiken en indien ze dit wel doen kunnen ze worden verwijderd van

het terrein. Als zich een van deze situaties voordoet kan dit geen reden zijn voor een
klacht, terugbetaling of economische vergoeding voor de klant-gebruiker van de
waterinstallaties van het terrein.
Jullie beschikken exclusief als klanten over een hotel met een pretpark met glijbanen
en waterattracties. Deze kunnen jullie tijdens jullie gehele verblijf gebruiken en blijven
gedurende vele uren per dag open. Deze installaties hebben een totale lengte van
glijbanen van meer dan 600 meter, een totale oppervlakte van speelzwembaden van
bijna 500 m2, en een terrein van ongeveer 2.500 m2. Waarom leggen we u dit uit? We
willen u voor uw gezondheid en voor de personen waarvoor u verantwoordelijk bent
laten begrijpen dat jullie zullen genieten van veel meer uren of kilometers glijbanen dan
dat jullie kunnen doen op een enkele dag in een waterpark, en we willen benadrukken
dat u voortdurend een zeer bijzondere controle op de staat van uw huid hebt. Heb
vooral aandacht voor de zones van de huid, ellebogen en voetzolen (vooral bij de
kinderen). Houd er rekening mee dat elke persoon en soort huid een andere reactie
heeft op de voortdurende wrijving met de glijbanen of op het voortdurend blootsvoets
lopen, alsook op gechloreerd water en zonnestralen. Schat uw toestand goed in en
beslis hoeveel gebruik u best maakt van de glijbanen en de installaties in het
algemeen. Als u merkt dat er een verwering, verbranding of iets gelijkaardigs op de
huid ontstaat, tref maatregelen en stop tijdelijk en zolang nodig met het gebruik van de
installaties. Houd er ook rekening mee dat het niet hetzelfde is gebruikmaken van de
glijbanen waarin er weinig wrijving is zoals de AQUARACER, of FAST RIVER, of het
spelen in de andere speelzones zonder het gebruik van glijbanen, als het regelmatig
gebruikmaken van de glijbanen met veel wrijving zoals KAMIKAZES, of MAGIC BLACK
HOLE, vanwege de snelheden en de langere afstanden.

Het hotel behoudt zich het recht voor om gebruikers banden ter beschikking te stellen
met een capaciteit voor twee personen voor de attractie FAST RIVER. De gebruikers
zullen echter altijd de mogelijkheid van individuele zwembandjes met verschillende
groottes voor het gebruik van de attractie hebben. Het hotel behoudt zich het recht
voor om te beslissen hoeveel matjes ter beschikking worden gesteld voor de attractie
AQUARACER, of zwembandjes van verschillende groottes voor de attractie FAST
RIVER. Het hotel stelt deze op elk moment beschikbaar om een betere verspreiding
van de gebruikers te verkrijgen in de verschillende wachtzones om toegang te krijgen
tot de glijbanen.
Personen kleiner dan 100 cm of die nog geen 4 jaar zijn of meer dan 130 kilo wegen
mogen geen gebruik maken van de glijbanen van het terrein. Voor deze restricties of
beperkingen kunnen geen klachten, terugbetalingen of economische vergoedingen
door de klant-gebruiker worden geëist vanwege het niet kunnen gebruiken van alle
waterinstallaties van het terrein.
Nu worden de gebruiksnormen van elk van de attracties van het terrein beschreven. Het
strikt opvolgen van deze normen garandeert de gebruiker een correct gebruik van de
installatie.

GEBRUIKSNORMEN VOOR ATTRACTIE
TOEGANGSTRAPPEN TOT HET PLATFORM VOOR HET AFDALEN VAN
GLIJBANEN:
Om toegang te krijgen tot de glijbanen waarvan de start op het platform zich op het
bovenste deel van de metalen toren op 12 meter hoogte bevindt, moeten de 2 bestaande
trappen worden opgegaan. Beide leiden tot de glijbanen en worden aangeduid met:
TRAP 1
AQUARACER 4 BANEN (GEBRUIK MET MATJE)

TRAP 2
KAMIKAZE WAVE
KAMIKACE FREE FALL
FAST RIVER (GEBRUIK MET BAND)
MAGIC BLACK HOLE

Om toegang te krijgen tot het grote platform dat zich helemaal boven bevindt moet u
duidelijke toelating krijgen van het bewakingspersoneel die zich daar bevindt. Hierdoor
bevindt zich de wachtplaats altijd op de trappen. Daarom is het platform enkel en alleen
een doorgang tussen het wachten of de wachtrij op de trappen en de toegang tot de
glijbaan, of anders genoemd 'Beginpunt glijbaan' of 'Beginplatform glijbaan' die u hebt
gekozen om naar beneden te glijden.
In de wachtrijen op de trappen alsook tijdens het naar boven gaan moet de gebruiker
proberen telkens enkel de rechterhelft te gebruiken om plaats te houden voor mogelijke
gebruikers die voor een of andere reden willen naar beneden gaan of om zich te kunnen
laten voorbijsteken.
De trappen moeten worden bestegen zonder haast en ook zonder lopen of springen,
zonder te duwen of voor te dringen, doe het rustig, en probeer in geen geval over de
leuningen te kruipen of te klimmen.
Wanneer u wil stoppen of even wil rusten tijdens het bestijgen van de trappen, doe dit
bij voorkeur op de mini-platformen voor het wisselen van richting die u tegenkomt.

INDICATIES VOOR ELKE GLIJBAAN
KAMIKAZE WAVE
De glijbaan bestaat uit 1 baan die start als een gesloten buis (enkel aan het begin) en
daarna overgaat in een open buis. De totale lengte van de baan is 58 m, inclusief een
rembaan van 21 m lang.
De hoogte van de afdaling is ten minste 12 m.
Gebruikers kleiner dan 140 cm en jonger dan 10 jaar mogen geen gebruik maken van
deze installaties. Deze twee vereisten moeten worden voldaan.

Het is niet toegestaan om af te dalen met het hoofd naar voor, om al zittend af te dalen
of zich op een of andere manier af te duwen op het platform om meer snelheid te krijgen.
Het is verplicht om af te dalen op de rug en met de handen achter het hoofd en de vingers
in elkaar gekruist waardoor het hoofd beschermd wordt, ofwel met de handen gekruist
ter hoogte van de borst en met het hoofd naar boven om wrijving met de glijbaan te
voorkomen, en altijd met de voeten naar voor. Net zoals wordt getoond op de grafische
indicaties en houdingen op de borden die zich op het terrein bevinden.

Het is een attractie voor individueel gebruik, om af te dalen met het lichaam en dit zonder
enig toebehoren (matje, band, enz.). Er mogen nooit twee of meer gebruikers
tegelijkertijd afdalen via eenzelfde baan. Ook mag geen kind worden meegenomen.
Geen enkele gebruiker mag beginnen met het afdalen totdat de volledige glijbaan vrij is
en nooit zonder de toestemming van het respectievelijke bewakingspersoneel.

Het startplatform mag niet worden betreden totdat het bewakingspersoneel teken geeft.
Wanneer het teken wordt gegeven, moet het platform rechtstaand worden betreden en
de dwarsbalk die zich daar bevindt stevig worden vastgehouden. Houd u vast aan de
balk totdat u onder de balk zit om een ongeval of een onvrijwillige voortijdige start van
de afdaling te voorkomen. Wacht op het oké-teken van het bewakingspersoneel en
begin de afdaling. Hiervoor moet u vooruitgaan en tegelijkertijd en onmiddellijk de juiste
positie voor het afglijden aannemen.

- Dwarsbalk om vast te houden

- Plaats voor zitpositie

- Beginplatform glijbaan

Wanneer de gebruiker de afdaling heeft gedaan en volledig tot stilstand is gekomen in
de rembaan, moet deze zonder tijd te verliezen voorzichtig rechtstaan en traag maar

zonder te stoppen de rest van deze rembaan doorlopen tot aan het einde. Wanneer de
gebruiker vindt dat vanwege de gladheid van de baan deze zich liever op een andere
manier verder wil verplaatsen of glijden voor de veiligheid, kan dit. Aan het einde moet
de baan aan de linkerzijde volgens de looprichting worden verlaten.

De gebruiker moet op elk moment de indicaties van de monitor opvolgen.

KAMIKAZE FREE FALL
De glijbaan bestaat uit 1 baan die start als een gesloten buis (enkel aan het begin) en
daarna overgaat in een open buis. De totale lengte van de baan is 49 m, inclusief een
rembaan van 23 m lang.
De hoogte van de afdaling is ten minste 12 m.
Gebruikers kleiner dan 140 cm en jonger dan 10 jaar mogen geen gebruik maken van
deze installaties. Deze twee vereisten moeten worden voldaan.

Het is niet toegestaan om af te dalen met het hoofd naar voor, om al zittend af te dalen
of zich op een of andere manier af te duwen op het platform om meer snelheid te krijgen.
Het is verplicht om af te dalen op de rug en met de handen achter het hoofd en de vingers
in elkaar gekruist waardoor het hoofd beschermd wordt, ofwel met de handen gekruist
ter hoogte van de borst en met het hoofd naar boven om wrijving met de glijbaan te
voorkomen, en altijd met de voeten naar voor. Net zoals wordt getoond op de grafische
indicaties en houdingen op de borden die zich op het terrein bevinden.

Het is een attractie voor individueel gebruik, om af te dalen met het lichaam en dit zonder
enig toebehoren (matje, band, enz.). Er mogen nooit twee of meer gebruikers
tegelijkertijd afdalen via eenzelfde baan. Ook mag geen kind worden meegenomen.
Geen enkele gebruiker mag beginnen afdalen totdat de volledige glijbaan vrij is en nooit
zonder de toelating van het respectievelijke bewakingspersoneel.
Het startplatform mag niet worden betreden totdat het bewakingspersoneel teken geeft.
Wanneer het teken wordt gegeven, moet het platform rechtstaand worden betreden en
de dwarsbalk die zich daar bevindt stevig worden vastgehouden. Houd u vast aan de
balk totdat u onder de balk zit om een ongeval of een onvrijwillige voortijdige start van
de afdaling te voorkomen. Wacht op het oké-teken van het bewakingspersoneel en begin
de afdaling. Hiervoor moet u vooruitgaan en tegelijkertijd en onmiddellijk de juiste positie
voor het afglijden aannemen.
- Dwarsbalk om vast te houden

- Plaats voor zitpositie

- Beginplatform glijbaan
Wanneer de gebruiker de afdaling heeft gedaan en volledig tot stilstand is gekomen in
de rembaan, moet deze zonder tijd te verliezen voorzichtig rechtstaan en traag maar
zonder te stoppen de rest van deze rembaan doorlopen tot aan het einde. Wanneer de
gebruiker vindt dat vanwege de gladheid van de baan deze zich liever op een andere

manier verder wil verplaatsen of glijden voor de veiligheid, kan dit. Aan het einde moet
de baan aan de linkerzijde volgens de looprichting worden verlaten.

De gebruiker moet op elk moment de indicaties van de monitor opvolgen.

AQUARACER 4 banen (MET MATJE)
De glijbaan bestaat uit 4 parallelle banen waarvan elke baan een totale lengte van 69 m
heeft inclusief een rembaan van 29 m.
De hoogte van de afdaling is ten minste 12 m.
Gebruikers kleiner dan 140 cm en jonger dan 10 jaar mogen geen gebruik maken van
deze installaties. Deze twee vereisten moeten worden voldaan.

Het is uitdrukkelijk verboden dat de gebruiker de baan rechtstaand, zittend, met de
voeten naar voor, met open armen afglijdt of probeert te remmen of recht op te staan op
eender welk punt van de glijbaan of zich op eender welke manier probeert af te duwen
op het startplatform om meer snelheid te krijgen.
De gebruiker mag nooit de ruimte overschrijden die voor hem/haar is bestemd op de
glijbaan en mag nooit de ruimte binnendringen van de gebruikers die de banen parallel
aan die van hem/haar afdalen.
De gebruiker moet de attractie verplicht gebruiken volgens de grafische indicaties en
houdingen voor de afdaling die vermeld staan op de borden die op het terrein staan.
Omdat deze attractie EXCLUSIEF MET MATJE wordt afgedaald, mag enkel het matje
worden gebruikt dat wordt voorzien in de installatie en nooit een ander.

Enkel wanneer tijdens de afdaling de gebruiker toevallig het matje verliest, mag deze
enkel verder glijden in de houding die hier wordt aangegeven. Op de rug en met de
handen achter het hoofd en de vingers in elkaar gekruist waardoor het hoofd beschermd
wordt, ofwel met de handen gekruist ter hoogte van de borst en met het hoofd naar boven
om wrijving met de glijbaan te voorkomen, en altijd met de voeten naar voor. Probeer
nooit recht te staan en de afdaling in deze houding te doen.

De attractie is voor individueel gebruik waardoor elke gebruiker een baan bezet en er
mogen nooit twee of meer gebruikers tegelijkertijd via eenzelfde baan afdalen, en ook
geen kind met zich meenemen.
Het is natuurlijk ook niet toegestaan om van een baan naar een andere te gaan tijdens
de afdaling.
Geen enkele gebruiker mag beginnen afdalen totdat de volledige glijbaan vrij is en nooit
zonder de toelating van het respectievelijke bewakingspersoneel.
Instructies voor het betreden van de glijbaan en de juiste houding voor de
afdaling:

1) Wanneer de toelating wordt gegeven door het bewakingspersoneel, ga naar het
beginpunt van de glijbaan (die zijn de twee begintreden van de glijbaan) met
matje in de hand en bestijg ze. Stap daarna een trapje naar beneden waardoor
u zich bovenop het witte roostertje bevindt waaruit voortdurend water stroomt.

2) Neem dan het matje aan de achterzijde vast (andere zijde van de handvatten),
houd het matje steeds goed vast in uw handen, buk u en leg het matje
horizontaal in de rode baan voor u en met de handvatten in de richting van de
afdaling en naar boven. Ter herinnering, laat uw matje nooit los om te verwijden
dat deze ontsnapt met de waterstroom. Kleinere personen kunnen de
achterzijde van het matje gedeeltelijk en op het voorste rode deel van het reeds
vermelde rooster, of zelfs erbovenop, plaatsen om daarna te knielen op het
matje, en altijd op het deel dat zich in de horizontale startzone van de glijbaan
bevindt, en met het gezicht naar beneden te gaan liggen zodat u de handvatten
kunt vastnemen en de juiste eindpositie kunt innemen. Nu bent u klaar voor de
afdaling. Neem bij twijfels contact op met het bewakingspersoneel. (bekijk de
indicatieve foto's en details).

3) Afhankelijk van de grootte van elke gebruiker kan de positie op het matje
verschillen maar er moet ongeveer 30 cm tussen het hoofd en de lussen zijn.
De lussen moeten altijd stevig worden vastgehouden en de knieën moeten
worden op de achterste zone van het matje geplaatst waarbij de rest van de
benen en voeten uitsteken.
4) Er moet worden gewacht op het teken van het bewakingspersoneel om de
afdaling te beginnen. Hiervoor moet het lichaam naar voor worden geduwd in
de richting van de helling, dit kan met behulp van een duwtje, door met de
voeten/benen te steunen op het achterste deel/de zijden van het beginpunt van
de glijbaan, en dit net hard genoeg om de afdaling te kunnen beginnen, niet om
meer snelheid te krijgen.

- Beginpunt glijbaan

- Achterste deel van het beginpunt

- Voorzijde rood witte rooster.

- Matje
- Beginpositie knielen

- Lussen of hendels matje

Tijdens de afdaling:
Tijdens de afdaling moeten de gebruikers de oorspronkelijke beginpositie aanhouden
tot het einde van de afdaling op de rembaan.
BELANGRIJK: U moet de handvatten of lussen stevig vasthouden tijdens de hele
afdaling. Hierbij houdt u een aanzienlijke spanning in uw handen, armen en lichaam
totdat u uiteindelijk stopt. Er wordt hierop in het bijzonder nadruk gelegd omdat
wanneer een gebruiker een grote snelheid haalt, de horizontale zone van de glijbaan in
het onderste deel, of punt waar het remmen start door de impact met het water, dat
reeds dieper is, een kracht uitoefent die moet worden geabsorbeerd door de gebruiker
om de reeds uitgelegde, en opgegeven op de borden, houding niet te verliezen.
BELANGRIJK: Tijdens de afdaling moet HET SCHOMMELEN VERMEDEN WORDEN,
of het proberen te kantelen met het matje.
Wanneer de gebruiker de afdaling heeft gedaan en volledig stilstaat op de rembaan,
moet deze zonder tijd te verliezen voorzichtig rechtstaan en voorzichtig maar zonder
stoppen de rest van de rembaan doorlopen (matje in de hand) tot het einde. Hierbij moet
worden vermeden dat de randen van zijn/haar baan en de denkbeeldige verticale lijn
(noch hem/haar noch het matje) worden overschreden om mogelijke botsingen met
andere gebruikers die nog afdalen te vermijden. Wanneer de gebruiker vindt dat
vanwege de gladheid van de baan deze zich liever op een andere manier verder wil
verplaatsen of glijden voor de veiligheid, kan dit. Aan het einde moet de gebruiker
rechtdoor weggaan aan het uiteinde via de trappen volgens de looprichting. Daar moet
het matje op de juiste plaats worden teruggelegd, of het afgeven aan de eerste in de rij
die daar wacht om de attractie uit te proberen.

De gebruiker moet op elk moment de indicaties van de monitor opvolgen.

FAST RIVER (MET INDIVIDUELE OF DUBBELE BAND)
De glijbaan bestaat uit 1 baan die begint met een gesloten en donkere buis en die
tijdens de afdaling overgaat in een open gedeelte. De totale lengte is 115 m en de
baan mondt uit in het zwembad.
De hoogte van de afdaling is ten minste 12 m.
Gebruikers kleiner dan 140 cm en jonger dan 10 jaar mogen geen gebruik maken van
deze installaties. Deze twee vereisten moeten worden voldaan.

Het is een attractie EXCLUSIEF VOOR GEBRUIK MET BAND. ENKEL EN ALLEEN de
banden verstrekt op het terrein van de installatie mogen worden gebruikt en u moet de
grootte die het best bij u en bij uw mogelijke partner past kiezen. Bij twijfels neem
contact op met het bewakingspersoneel van het terrein.

De attractie kan voor individueel gebruik zijn,
- Lussen

- Geeft de looprichting aan.

of voor twee personen

- Geeft de looprichting aan.
-Lussen van de dubbele band
Als u een individuele band kiest, kan enkel u alleen afdalen, en als u een dubbele band
kiest, kan u enkel afdalen met iemand anders (nooit alleen).

U kan kiezen tussen twee verschillende groottes van banden:
- Ronde band met een enkele zitplaats: gemiddelde afmetingen 42" en/of 48".
- Ronde band met een dubbele zitplaats: gemiddelde afmetingen 42" en/of 48".
Kies deze die het best bij u past, houd er vooral rekening mee dat uw zitvlak niet wrijft of
contact heeft met de glijbaan tijdens de afdaling. Bij twijfels over welke u moet kiezen,
raadpleeg de dichtstbijzijnde monitor.
Geen enkele gebruiker mag beginnen afdalen totdat de volledige glijbaan vrij is en nooit
zonder de toelating van het respectievelijke bewakingspersoneel.
De gebruiker moet de attractie verplicht gebruiken volgens de grafische indicaties en
houdingen voor de afdaling die vermeld staan op de borden die op het terrein staan.
De gebruiker moet op elk moment de indicaties van de monitor opvolgen.

Gebruik van de baan met wieltjes, juiste zithouding in
band, afdaling en gebruiksnormen:

- Dwarsbalk voor vasthouden.

- Baan met wieltjes aan begin van de glijbaan.
- Geeft de looprichting aan.

Instructies voor gebruik van de baan met wieltjes en voor het zitten van
de persoon op de band:
De gebruikers moeten alle hiernavolgende instructies in de opgegeven volgorde
naleven, zowel voor het betreden van de baan met wieltjes als voor het aannemen van
de juiste houding in de band om 'klaar te zijn voor de afdaling' op een veilige manier, en
klaar voor de duw die de bevoegde monitor hem/haar of ze zal geven, waardoor de
gebruiker of gebruikers de afdaling van de glijbaan beginnen.
De gebruiker moet vooraf een controle doen: controleer voor het starten of de band goed
is opgeblazen. Bij twijfels neem zeker contact op met de dichtstbijzijnde monitor om dit
te controleren.
Wacht op het oké-teken van het bewakings/reddingspersoneel voordat u op de band in
het beginpunt gaat zitten, baan met wieltjes genaamd.
U moet de band in het midden van het beginpunt of de baan met wieltjes plaatsen en de
pijl op de band volgens de juiste glijrichting plaatsen. De achterzijde van de band moet
juist aan de rand van het begin van de baan met wieltjes blijven zonder deze te
overschrijden. Bekijk de foto's.

- Zone om recht te staan gevlochten metalen platform.

- Antislipzone aan de binnenkant en beide zijden van de glijbaan
Om op de individuele band te gaan zitten, of ook om op de achterste zitplaats van de
dubbele band te gaan zitten moet u eerst rechtstaan zonder op eender welk moment het
gevlochten metalen platform te verlaten, net in de zijdelingse zone van de baan met
wieltjes die uit de glijbaan steekt (probeer nooit recht te staan op de baan met wieltjes).
Eens in deze houding en met de rug naar de band, moet u voorzichtig door de knieën
gaan om voorzichtig goed te gaan zitten in de band via de zijkant. Eens in de band zal
deze draaien om uw lichaam te richten in de richting van de afdaling en de 'juiste zittende'
houding aannemen die we nu zullen beschrijven.
Als u wil gaan zitten in de voorste zitplaats van de dubbele band, moet u wachten tot de
persoon in de achterste zitplaats goed zit en de handvatten goed vast heeft. Daarna kunt
u in het voorste deel van de band gaan zitten. Hiervoor moet u de dwarsbalk goed
vasthouden en de voeten in elk van de antislipzones van de glijbaan die zich aan beide
zijden bevinden plaatsen zodat de band juist in het midden blijft. Daarna moet u traag en
voorzichtig hurken totdat u zich in de band bevindt en dan de 'juiste zittende' houding
aannemen die we u nu zullen beschrijven.
BELANGRIJK EN GEVAAR: Ga zeker nooit op de wieltjes staan om uw zithouding aan
te nemen in de band.
U mag zich niet afduwen of op een of andere manier afduwen op het startplatform om
meer snelheid te krijgen. De enige toegelaten minimumimpuls die is toegestaan wordt
uitsluitend gegeven door de monitor die zich daar bevindt en met het enige doel om de
band met u erin te doen glijden terwijl u de handvatten vasthoudt en u zich in de 'juiste
zittende' houding bevindt zoals hierna zal worden beschreven. Zo kunt u de zone van de
glijbaan bereiken met een helling en de afdaling beginnen.

Instructies om de 'juiste zittende' houding in de band
aan te nemen, normen voor de afdaling en het bad aan
het eind van de glijbaan:
Nu wordt gespecificeerd hoe de gebruikers moeten te werk gaan om de 'juiste zittende'
houding aan te nemen in de band vanaf het moment net voor het beginnen van het
verplaatsen over de wieltjes van het beginplatform bovenin de toren, tijdens het hele
verloop van de glijbanen en de landing in het zwembad aan het einde van de glijbaan
tot de definitieve stilstand.
1) De gebruiker moet erin gaan zitten kijkend in de richting van de afdaling van de
glijbaan. Dit moet ook de richting zijn van de pijl die op de band staat gedrukt.
2) De 'juiste zittende' houding op de band moet zo ver mogelijk naar achter zijn, half
liggend maar het hoofd altijd recht.
3) U mag niet in de centrale opening van de band gaan zitten, maar net een beetje
bovenop de band op het achterste deel van de band volgens de zin van de
afdaling, en met de benen een beetje uit elkaar en boven het oppervlak van de
band, net tussen de twee handvatten, en naar voor volgens de startrichting van
de afdaling.
4) Ook moet de gebruiker op de band met het lichaam en de rug net zo gespannen
blijven om te verhinderen dat deze erop minimaal en punctueel verschuift, en
om zo ook te vermijden in de band te vallen en elk contact met de glijbaan te
vermijden via de binnenkant van de glijbaan, waardoor wrijving, pijn of een letsel
kan ontstaan. BELANGRIJK: Kies de band die het best past bij uw lengte.
5) De gebruiker moet altijd stevig de laterale handvatten van de band vasthouden
totdat deze volledig stilstaat na de landing in het bad.
6) Tijdens de afdaling en tot de volledige stilstand na de landing in het bad moeten
de gebruikers in de oorspronkelijke 'juiste zittende' houding blijven zoals
voordien uitgelegd, inclusief en vooral voor het heel waarschijnlijke geval dat
tijdens de afdaling de gebruiker in de band rond de eigen as draait waardoor
deze zijdelings afdaalt in de glijbaan, of zelfs omgekeerd in de richting van de
afdaling. BELANGRIJK: de gebruikers moeten zich stevig vasthouden aan de
handvatten tijdens de afdaling tot de uiteindelijke stilstand.
7) Het is uitdrukkelijk verboden dat de gebruiker zich tijdens de afdaling probeert
stoppen, probeert rechtop te staan of zich af te remmen, de handvatten van de
band te lossen of de benen op te heffen. BELANGRIJK: De gebruikers moeten
VERMIJDEN HET SCHOMMELEN TE STIMULEREN OF TE VERSTERKEN OF
HET KANTELEN TE PROVOCEREN tijdens de afdaling. De gebruiker moet
tijdens de afdaling het contact van de voeten, vooral VAN de hielen, met de
glijbaan vermijden om tijdens de afdaling het remmen niet te provoceren.
Indien tijdens de afdaling deze of de gebruikers van de band vallen en deze
bijvoorbeeld omkantelen, moeten uitsluitend de volgende instructies worden
gevolgd en de band meteen worden verlaten. Er mogen NOOIT worden
rechtgestaan of worden geprobeerd om in deze houding af te dalen. De
gebruikers moeten blijven zitten en verder afdalen in deze zittende houding en
met de benen naar voor, en met behulp van de armen en handen glijden ze tot
ze het onderste deel bereiken en uiteindelijk een na een in het glijbaanzwembad
vallen waarbij een zekere afstand moet worden gehouden.

8) De gebruiker of gebruikers moeten na de landing in het bad waarin de glijbaan
uitmondt en na de volledige stilstand ongeacht op welk punt deze zich bevindt,
snel van de band stappen en zwemmen-stappen naar de trappen van het
zwembad met de band in de hand. Hierbij mogen de drijvende lijnen die de
afbakeningen hiervan zijn in het zwembad niet overschrijden. Daar stappen ze
uit het zwembad en plaatsen de band op de gepaste plaats ervoor of ze geven
deze aan de eerste in de rij die staat te wachten om de attractie te gebruiken.
BELANGRIJK: Voor geen enkele reden mag de gebruiker in tegengestelde
richting van de uitmonding van de glijbaan zwemmen of zich verplaatsen, en
mag er ook niet in zwemmen, uitrusten, spelen, enz.

MAGIC BLACK HOLE
De glijbaan bestaat uit 1 baan die begint met een gesloten en donkere buis en die
tijdens de afdaling overgaat in een open gedeelte. De totale lengte is 96 m en de baan
mondt uit in het zwembad.
De hoogte van de afdaling is ten minste 12 m.

Gebruiksnormen:

Gebruikers kleiner dan 140 cm en jonger dan 10 jaar mogen geen gebruik maken van
deze installaties. Deze twee vereisten moeten worden voldaan.

U mag zich niet afduwen of op een of andere manier afduwen op het startplatform om
meer snelheid te krijgen.
Het is een attractie voor individueel gebruik, om af te dalen met het lichaam en dit zonder
enig toebehoren (matje, band, enz.). Er mogen nooit twee of meer gebruikers
tegelijkertijd afdalen via eenzelfde baan. Ook mag geen kind worden meegenomen.
Het is verplicht om af te dalen op de rug en met de handen achter het hoofd en de vingers
in elkaar gekruist waardoor het hoofd beschermd wordt, ofwel met de handen gekruist
ter hoogte van de borst en met het hoofd naar boven om wrijving met de glijbaan te
voorkomen, en altijd met de voeten naar voor. Net zoals wordt getoond op de grafische
indicaties en houdingen op de borden die zich op het terrein bevinden.
Geen enkele gebruiker mag beginnen afdalen totdat de volledige glijbaan vrij is en nooit
zonder de toelating van het respectievelijke bewakingspersoneel.
Het startplatform mag niet worden betreden totdat het bewakingspersoneel teken geeft.
Wanneer het teken wordt gegeven, moet het platform rechtstaand worden betreden en
de dwarsbalk die zich daar bevindt stevig worden vastgehouden. Houd u vast aan de
balk totdat u onder de balk zit om een ongeval of een onvrijwillige voortijdige start van
de afdaling te voorkomen. Wacht op het oké-teken van het bewakingspersoneel en
begin de afdaling. Hiervoor moet u vooruitgaan en tegelijkertijd en onmiddellijk de juiste
positie voor het afglijden aannemen.

- Dwarsbalk om vast te houden

- Plaats voor zitpositie

- Beginplatform glijbaan

Tijdens de hele afdaling en tot het uitmonden in het zwembad moet de gebruiker in
dezelfde positie blijven. Het is uitdrukkelijk verboden dat de gebruiker tijdens de
afdaling zich probeert stoppen, probeert recht te staan of zich af te remmen, de benen
op te heffen of de armen te openen. De gebruiker mag nooit proberen de limieten van
de glijbaan te overschrijden. Als tijdens de afdaling, ofwel tijdens de hele afdaling of in
bepaalde zones, een gebruiker stil komt te staan en niet verder kan, mag deze NOOIT
en in geen geval recht gaan staan en verder in deze houding afdalen. Deze mag
uitsluitend de volgende instructies volgen. De gebruiker moet gaan zitten en verder
afdalen in deze zittende houding en met de benen naar voor, en met behulp van de
armen en handen glijden ze tot ze het onderste deel bereiken en uiteindelijk een na
een in het glijbaanzwembad vallen. Wanneer de gebruiker tijdens de afdaling terug
snelheid krijgt, moet deze onmiddellijk de afdalingshouding aannemen die staat
aangegeven op de borden voor het gebruik van de glijbaan.
Wanneer de gebruiker zich in het bad aan het einde van de glijbaan bevindt, moet deze
snel zwemmen in de richting van de stroom en in rechte lijn vanuit de uitmonding van de
glijbaan naar de trappen gaan om het zwembad te verlaten. Hierbij mogen nooit de

drijvende lijnen worden overschreden die de afbakeningen zijn in het zwembad. De
attractie wordt verlaten via de trappen. Voor geen enkele reden mag de gebruiker in
tegengestelde richting van de uitmonding van de glijbaan zwemmen of zich verplaatsen,
en mag er niet in blijven om te zwemmen, uit te rusten, te spelen, enz.

De gebruiker moet op elk moment de indicaties van de monitor opvolgen.

AQUAPLAY
Dit is een structuur die zich in het ondiep zwembadmeer bevindt en bezet een groot deel
van het terrein. De toegang ertoe is via de trappen die zich erin bevinden.
De bewegingsruimtes voor de gebruiker in het zwembad van Aquaplay worden intern
begrensd en afgebakend door de drijvende lijnen rond de glijbanen en de
ondersteuningsstructuren, door middel van metalen bollen met touwen, verbodssignalen
en/of drijvende lijnen. Daarom mogen de gebruikers in het zwembad nooit deze
afbakeningen overschrijden of beklimmen om de veiligheid ervan te bewaren.
De bewegingsruimtes voor de gebruiker in het zwembad van Aquaplay worden intern
begrensd en afgebakend door de drijvende lijnen rond de glijbanen en de
ondersteuningsstructuren, door middel van bollen met touwen en netten. Daarom mogen
de gebruikers in het zwembad nooit deze afbakeningen overschrijden of beklimmen om
de veiligheid ervan te bewaren.
De gebruikers die in het zwembad van Aquaplay zijn en ook van geen enkele glijbaan
afdalen, mogen in geen geval het hoofd uitsteken of hun handen of armen of eender
welk deel van het lichaam in de bestaande glijbanen steken. Dit alles is om een botsing
met de gebruikers die aan het afdalen zijn te vermijden en om hun veiligheid te bewaren.
Het AQUAPLAY beschikt over:
- 3 glijbanen (tot 2,1 meter hoogte) toegelaten enkel voor kinderen tussen 4 en 8 jaar en
met een minimumlengte van 100 cm tot een maximum van 125 cm. Deze twee vereisten
moeten worden voldaan.

- 2 glijbanen (van meer dan 3,75 meter hoogte) geschikt voor kinderen van minimum 5
jaar en een minimumlengte van 105 cm. Deze twee vereisten moeten worden voldaan.

U mag zich op geen enkele manier afduwen op het startplatform.
Deze 5 glijbanen van AQUAPLAY HEBBEN GEEN specifiek bewakingspersoneel dat
het exacte moment aangeeft waarop elke gebruiker kan beginnen met de afdaling.
Daarom moet u (meerderjarige, ouder, begeleider), voor hun veiligheid, of de persoon
die de verantwoordelijke is, als voorzorg een tijd wachten en tegelijkertijd kijken wanneer
de vorige gebruiker de rembaan of het laatste stuk van de glijbaan heeft verlaten om een
mogelijke botsing te voorkomen. We raden aan dat voor u de persoon waarvoor u
verantwoordelijk bent afdaalt.
Er mag telkens maar een persoon afdalen van de glijbanen. Het is daarom uitdrukkelijk
verboden om af te dalen in groepen en zo TREINEN te vormen.
- Beschikt over verschillende waterkanonnen voor individueel gebruik. Deze moeten
rustig worden gebruikt zonder bruuske en snelle bewegingen om klappen of letsels aan
de gebruiker of derden te voorkomen. De ouders of begeleiders moeten controleren dat
deze op een goede manier worden gebruikt.
- Beschikt over twee bakken met een grote volume water die zich in de hoogte bevinden.
Deze gieten regelmatig een grote hoeveelheid water met een groot debiet over het
speelzwembad waardoor er zich gebruikers hieronder kunnen bevinden. Bekijk lang

genoeg de werking ervan voordat je ze gebruikt, gebruik het gezond verstand en beslis
zelf, of voor de personen waarvoor u verantwoordelijk bent, om deze al dan niet te
gebruiken of te laten gebruiken, in het bijzonder voor de gevolgen die de grote
hoeveelheid uitgegoten water met zich mee kan brengen, of indien de zone te
overbevolkt is voor de veiligheid ervan.
Voor de veiligheid van alle gebruikers is het verboden te lopen, te duiken, te duwen,
derden nat te maken of iemand op de schouders te nemen of eender welk ongepast
gedrag te vertonen.
Gebruiksnormen van de 3 glijbanen (tot 2,1 meter hoogte) toegelaten
enkel voor kinderen tussen 4 en 8 jaar en met een minimumlengte van
100 cm tot een maximum van 125 cm.:
Het is niet toegestaan dat deze installaties worden gebruikt door gebruikers met een
kleinere lengte of lagere leeftijd dan deze die worden aangegeven op de borden die
duidelijk geplaatst zijn op het terrein voor de respectievelijke attractie.
U mag zich niet afduwen of op een of andere manier afduwen op het startplatform om
meer snelheid te krijgen.
Het is een attractie voor individueel gebruik, om af te dalen met het lichaam en dit zonder
enig toebehoren (matje, band, enz.). Er mogen nooit twee of meer gebruikers
tegelijkertijd afdalen via eenzelfde baan. Ook mag geen kind worden meegenomen.
Voor de gesloten glijbanen, type buis van het Aquaplay, is het verplicht om af te dalen
op de rug en met de handen achter het hoofd en de vingers in elkaar gekruist waardoor
het hoofd beschermd wordt, ofwel met de handen gekruist ter hoogte van de borst en
met het hoofd naar boven om wrijving met de glijbaan te voorkomen, en altijd met de
voeten naar voor. Net zoals wordt getoond op de grafische indicaties en houdingen op
de borden die zich op het terrein bevinden.

Voor open glijbanen kunt u ofwel afdalen zoals aangegeven voor gesloten glijbanen van
het type buis of in een zittende houding en vooruit kijkend.

Geen enkele gebruiker mag beginnen afdalen totdat de volledige glijbaan vrij is.
U mag enkel op het startplatform gaan staan wanneer u van oordeel bent dat de
afdaling kan worden ingezet. Betreed het platform rechtstaand en houd de dwarsbalk
die zich daar bevindt stevig vast. Houd u vast aan de balk totdat u onder de balk zit om
een ongeval of een onvrijwillige voortijdige start van de afdaling te voorkomen.
Controleer daarna opnieuw of u de afdaling kunt beginnen en als het kan, stap vooruit
en start de afdaling door tegelijkertijd en onmiddellijk de juiste glijpositie aan te nemen.
Tijdens de hele afdaling moet de gebruiker in dezelfde positie blijven. Het is uitdrukkelijk
verboden dat de gebruiker tijdens de afdaling zich probeert stoppen, probeert recht te
staan of zich af te remmen, de benen op te heffen of de armen te openen. De gebruiker
mag nooit proberen de limieten van de glijbaan te overschrijden.
Als tijdens de afdaling, ofwel tijdens de hele afdaling of in bepaalde zones, een
gebruiker stil komt te staan en niet verder kan, mag deze NOOIT en in geen geval
recht gaan staan en verder in deze houding afdalen. Deze mag uitsluitend de volgende
instructies volgen. De gebruiker moet gaan zitten en verder afdalen in deze zittende
houding en met de benen naar voor, en met behulp van de armen en handen glijden ze
tot ze het onderste deel bereiken en uiteindelijk in de rembaan zonder helling
aankomen in het zwembad. Wanneer de gebruiker tijdens de afdaling terug snelheid
krijgt, moet deze onmiddellijk de afdalingshouding aannemen die staat aangegeven op
de borden voor het gebruik van de glijbaan.

Wanneer de gebruiker de afdaling heeft gedaan en volledig tot stilstand is gekomen in
de rembaan, moet deze zonder tijd te verliezen voorzichtig rechtstaan en traag maar
zonder te stoppen de rest van deze rembaan doorlopen tot aan het einde. Wanneer de
gebruiker vindt dat vanwege de gladheid van de baan deze zich liever op een andere
manier verder wil verplaatsen of glijden voor de veiligheid, kan dit. Eens aan het einde
moet u de attractie aan het uiteinde verlaten.

Gebruiksnormen van de 2 glijbanen (van meer dan 3,75 meter hoogte) geschikt
voor kinderen van minimum 5 jaar en een minimumlengte van 105 cm.
Het is niet toegestaan dat deze installaties worden gebruikt door gebruikers met een
kleinere lengte of lagere leeftijd dan deze die worden aangegeven op de borden die
duidelijk geplaatst zijn op het terrein voor de respectievelijke attractie.
U mag zich niet afduwen of op een of andere manier afduwen op het startplatform om
meer snelheid te krijgen.
Het is een attractie voor individueel gebruik, om af te dalen met het lichaam en dit zonder
enig toebehoren (matje, band, enz.). Er mogen nooit twee of meer gebruikers
tegelijkertijd afdalen via eenzelfde baan. Ook mag geen kind worden meegenomen.
Voor de gesloten glijbanen, type buis van het Aquaplay, is het verplicht om af te dalen
op de rug en met de handen achter het hoofd en de vingers in elkaar gekruist waardoor
het hoofd beschermd wordt, ofwel met de handen gekruist ter hoogte van de borst en
met het hoofd naar boven om wrijving met de glijbaan te voorkomen, en altijd met de
voeten naar voor. Net zoals wordt getoond op de grafische indicaties en houdingen op
de borden die zich op het terrein bevinden.

Voor open glijbanen kunt u ofwel afdalen zoals aangegeven voor gesloten glijbanen van
het type buis of in een zittende houding en vooruit kijkend.

Geen enkele gebruiker mag beginnen afdalen totdat de volledige glijbaan vrij is.
U mag enkel op het startplatform gaan staan wanneer u van oordeel bent dat de afdaling
kan worden ingezet. Betreed het platform rechtstaand en houd de dwarsbalk die zich
daar bevindt stevig vast. Houd u vast aan de balk totdat u onder de balk zit om een
ongeval of een onvrijwillige voortijdige start van de afdaling te voorkomen. Controleer
daarna opnieuw of u de afdaling kunt beginnen en als het kan, stap vooruit en start de
afdaling door tegelijkertijd en onmiddellijk de juiste glijpositie aan te nemen.

Tijdens de hele afdaling moet de gebruiker in dezelfde positie blijven. Het is uitdrukkelijk
verboden dat de gebruiker tijdens de afdaling zich probeert stoppen, probeert rechtop te
staan of zich af te remmen, de benen op te heffen of de armen te openen. De gebruiker
mag nooit proberen de limieten van de glijbaan te overschrijden.
Als tijdens de afdaling, ofwel tijdens de hele afdaling of in bepaalde zones, een
gebruiker stil komt te staan en niet verder kan, mag deze NOOIT en in geen geval
recht gaan staan en verder in deze houding afdalen. Deze mag uitsluitend de volgende
instructies volgen. De gebruiker moet gaan zitten en verder afdalen in deze zittende
houding en met de benen naar voor, en met behulp van de armen en handen glijden ze
tot ze het onderste deel bereiken en uiteindelijk in de rembaan zonder helling
aankomen in het zwembad. Wanneer de gebruiker tijdens de afdaling terug snelheid
krijgt, moet deze onmiddellijk de afdalingshouding aannemen die staat aangegeven op
de borden voor het gebruik van de glijbaan.
Wanneer de gebruiker de afdaling heeft gedaan en volledig tot stilstand is gekomen in
de rembaan, moet deze zonder tijd te verliezen voorzichtig rechtstaan en traag maar
zonder te stoppen de rest van deze rembaan doorlopen tot aan het einde. Wanneer de
gebruiker vindt dat vanwege de gladheid van de baan deze zich liever op een andere
manier verder wil verplaatsen of glijden voor de veiligheid, kan dit. Eens aan het einde
moet u de attractie aan het uiteinde verlaten.

