Gebruiksreglement gemeentelijk zwembad
Artikel 1
De gemeentelijke zweminrichting en de aanpalende lokalen mogen enkel betreden worden tijdens
de uren bepaald door het college van burgemeester en schepenen.
Personen, aan wie een bijzonder toezicht is opgedragen ingevolge wettelijke, provinciale of
gemeentelijke besluiten, verordeningen of reglementen, zullen steeds vrije toegang hebben, wel te
verstaan binnen de perken van hun bevoegdheid.
Artikel 2
Kinderen beneden de 8 jaar worden enkel tot de zweminrichting toegelaten, indien ze vergezeld zijn
van een volwassen persoon, die er gezag over kan uitoefenen. Deze kinderen dienen steeds onder
toezicht te blijven van hun begeleider(s).
Uitzondering hierop wordt gemaakt voor kinderen die zwemles volgen onder begeleiding van een
(erkende) organisatie of eigen veiligheidspersoneel, en dit enkel voor de duur van de zwemles.
Artikel 3
Iedere bezoeker dient zich aan de kassa te voorzien van een geldig inkombewijs.
Dit inkombewijs moet ter controle worden afgegeven aan het daartoe aangestelde personeel. Een
eenmaal genomen inkombewijs wordt niet terugbetaald en is enkel geldig op de dag van aflevering,
met uitzondering van een abonnement.
Door het nemen van een inkombewijs of abonnement onderwerpt elke bezoeker zich
onvoorwaardelijk aan dit reglement.
De kassa zal enkel geopend zijn een kwartier vóór de aanvang van een zwembeurt tot een kwartier
na de aanvang van een zwembeurt.
Artikel 4
De toegang tot de instelling is verboden aan personen, zelfs indien ze op welke wijze ook een
toegangsbewijs hebben bekomen, die:
1 kennelijk onder invloed zijn van drank- of druggebruik
2 lijden aan huidaandoeningen of besmettelijke ziekten
3 aangetast zijn door een ziekte, open of etterende wonden vertonen, waardoor de openbare
gezondheid en hygiëne in het gedrang zou worden gebracht
4 door hun houding de openbare orde en veiligheid in de instelling in het gedrang zouden kunnen
brengen
5 voor een bepaalde tijd de toegang tot de inrichting zijn ontzegd.
Artikel 5
De duurtijd van een zwembeurt is beperkt tot 60 minuten. Voor verenigingen kunnen afwijkende
regelingen in tijd getroffen worden bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6
De personen die toegang hebben tot de zweminrichting en haar aanhorigheden, moeten zich
fatsoenlijk gedragen en zij mogen geen daden stellen die de goede zeden in het gedrang brengen
of zouden kunnen brengen.
De baders zijn verplicht te douchen. Ze dienen zwemkledij te dragen volgens de algemeen
geldende welvoeglijkheidsnormen.
Artikel 7
Wat het gebruik betreft van de aanhorigheden van de zweminrichting, zoals onder meer de
kleedkamers, de wissel- of schoolcabines, het sanitair, de douches, de gangen en het zwembad
zelf, dienen de gebruikers zich te schikken naar de richtlijnen die hun verstrekt worden door het
toezichtpersoneel.
Artikel 8
Het is de gebruikers van de zweminrichting niet toegelaten:
1 gebruik te maken van voorwerpen of zaken, die van aard zouden kunnen zijn de andere
gebruikers te hinderen bij het zwemmen of baden of die enige schade zouden kunnen
veroorzaken, op welke wijze dan ook
2 te roepen of te spuwen
3 dieren in de inrichting binnen te brengen
4 gebruik te maken van draagbare radiotoestellen
5 te roken
6 zich te bevinden op plaatsen aan het personeel voorbehouden
7 zich te luidruchtig of onbetamelijk te gedragen
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zeep of andere wasmiddelen te gebruiken op andere plaatsen dan onder de douches
materiaal van de instelling te gebruiken, zonder toestemming van het toezichtpersoneel
zich in zwemkledij te begeven op plaatsen voorbehouden aan geklede bezoekers en omgekeerd
andere baders lastig te vallen of te hinderen
te lopen of ruwe spelen te beoefenen
zich zonder voldoende zwemkennis, zelfs onder bewaking, in de diepe zone te wagen
oefeningen uit te voeren, die niets met zwemmen te maken hebben, die een gewaagd karakter
vertonen of die andere baders zouden kunnen storen
in het water te springen, zonder zich er vooraf van te vergewissen dat geen enkele zwemmer of
bader zich in de omgeving van het valpunt bevindt
in het water te duiken wanneer de diepte ≤ is dan 150 cm
gebruik te maken van het lesmateriaal, wanneer men niet voor de lessen is ingeschreven
met schoenen te lopen op plaatsen waar enkel in zwemkledij geklede bezoekers toegang
hebben
op andere plaatsen dan in de cafetaria of inkomhal meegebrachte etenswaren of dranken te
nuttigen
enige koopwaar in de instelling te koop aan te bieden of handel te drijven, onder welke vorm
dan ook, zonder voorafgaandelijke toestemming van het college van burgemeester en
schepenen
na het sluitingsuur in de inrichting te vertoeven.

Artikel 9
Individuele bezoekers dienen steeds gebruik te maken van de wisselcabines en kleedkastjes, tenzij
hen anders wordt opgedragen door het toezichtpersoneel.
Scholen, verenigingen en groepen maken desgevallend gebruik van de hun aan de kassa
toegewezen gemeenschappelijke omkleedcabine.
Gezinskleedkamers zijn enkel toegankelijk voor gezinnen met kinderen jonger dan 8 jaar.
Artikel 10
De inrichting kan door het college van burgemeester en schepenen kortstondig of voor langere tijd
gesloten worden, indien dit voor het openbaar nut of het algemeen belang nodig blijkt, zonder dat
wie dan ook aanspraak kan maken op schadevergoeding. Dit geldt eveneens in geval van
overmacht.
De gemeenteraad kan de inrichting definitief sluiten.
Artikel 11
Wanneer een bezoeker schade toebrengt aan het materiaal of de inrichting, kan het college van
burgemeester en schepenen overgaan tot een minnelijke regeling der schade of een strafrechtelijke
en burgerlijke procedure inleiden.
Artikel 12
Het college van burgemeester en schepenen heeft de bevoegdheid om een overtreder van dit
reglement de toegang onmiddellijk te ontzeggen in geval van een zware overtreding, wanneer geen
gevolg wordt gegeven aan een waarschuwing bij een lichte overtreding of bij herhaling van een
lichte overtreding.
Een tijdelijk verbod om de inrichting te betreden of een definitieve ontzegging van de toegang tot
de inrichting kan door het college van burgemeester en schepenen uitgesproken worden bij zware
of herhaaldelijke overtredingen.
In afwachting van een uitspraak door het college van burgemeester en schepenen, kan het
toezichtpersoneel een tijdelijk verbod opleggen om de inrichting te betreden.
Hiervan zal het toezichtpersoneel dan onmiddellijk een verslag opstellen en overmaken aan het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 13
Om hygiënische en veiligheidsredenen, met uitzondering van reddend zwemmen, is het niet
toegelaten om de zwemhal met andere dan zwemkledij te betreden.
De begeleiders (van verenigingen, groepen, ………) worden verplicht tot het dragen van een short
tot boven de knie en een T-shirt.
De begeleiders van scholen worden wel toegelaten met kledij, maar worden verplicht om
overtrekschoenen te dragen.

Artikel 14

Het gebruik van recreatiemateriaal van het gemeentelijk zwembad is enkel toegelaten mits
toestemming van het toezichtpersoneel.
Artikel 15
Indien het zwembad wordt afgehuurd/gebruikt voor verjaardagsfeestjes of door jeugdverenigingen,
dan dient men voor groepen met een maximumleeftijd van 8 jaar, per 10 kinderen 1 volwassen
begeleider te voorzien. Er kunnen, mits aanwezigheid van 1 redder en 1 toezichthouder, maximum
66 personen gelijktijdig in het zwembad toegelaten worden.
Artikel 16
Het is verboden om privézwemles te geven zonder toelating van het college van burgemeester en
schepenen, tenzij aan alle hieronder vermelde voorwaarden is voldaan:
- er wordt les gegeven aan maximaal 2 personen
- er wordt op geen enkele manier een vergoeding door de lesgever gevraagd
- er is sprake van een familiale band (maximaal tot de 4de graad) tussen de lesgever en minimaal
1 van de leerlingen.
Artikel 17
Onvoorziene gevallen worden ter plaatse door het toezichtpersoneel beoordeeld. In geval van
betwistingen, moeilijkheden en uitzonderingen die niet in dit reglement geregeld worden, beslist
het college van burgemeester en schepenen.

