REGLEMENT GEMEENTELIJK RECREATIEBAD
Goedgekeurd in de zitting van 28 juni 2011

Navermeld deelreglement is van toepassing op het gebruik van het gemeentelijk zwembad en heeft betrekking
op volgende lokalen: zwembaden en loopruimten, whirlpool, Turkse baden, douches, gangen, kleedkamers en
het sanitair.
Artikel 1.

Kinderen van minder dan 8 jaar oud moeten gedurende het hele verblijf in het gemeentelijk
zwembad, vergezeld zijn van een volwassene van minimum 18 jaar. Ze mogen niet alleen
gelaten worden in het zwembad of in de omgeving ervan. Bij twijfel zal er naar de
identiteitskaart gevraagd worden. De kassier(ster) behoudt het recht om kinderen jonger dan 8
jaar, of die jonger dan 8 jaar lijken en het niet kunnen weerleggen met een geldige
identiteitskaart, de toegang tot het bad te weigeren.

Artikel 2.

De inrichting is uitsluitend toegankelijk voor het publiek tijdens vastgestelde uren. De
zwemmers worden verzocht één kwartier voor sluitingstijd het bad te verlaten. De kassa, en
daarmee ook de toegang tot het zwembad, sluit één uur voor sluitingstijd van de hele
inrichting.

Artikel 3.

Elke bezoeker moet zich aan de kassa een toegangsbewijs aanschaffen. Kortingsbewijzen
dienen altijd vóór het aanvragen van een toegangsbewijs, getoond te worden. De
toegangsbewijzen zijn nooit terugbetaalbaar. Bij het verlaten van de zwembadhal vervalt het
toegangsticket. Het kan niet meer gebruikt worden op dezelfde dag of op andere dagen.

Artikel 4.A.

Toegang wordt geweigerd aan personen met niet geheelde wonden, lijdend aan besmettelijke
huidziekten of kwalen. Bij personen in staat van dronkenschap, het vertonen van problematisch
gedrag (wanneer andere klanten teveel worden gehinderd of lastiggevallen) en aan mensen die
onzedelijk gedrag vertonen, zal er ook steeds afgewogen worden of er toegang wordt verleend
of niet. In het ergste geval kan er de hulp worden ingeroepen van de politie.

Artikel 4.B.

Personen met bepaalde ziekten zoals hartpatiënten, astmalijders, epilepsiepatiënten, e.d. zijn
verplicht het veiligheidspersoneel in te lichten over hun toestand en worden aangeraden de
eventueel te gebruiken medicatie gedurende hun zwembadbezoek bij het reddingspersoneel in
bewaring te geven.

Artikel 5.

De kledingsvoorschriften in het gemeentelijk recreatiebad worden als volgt bepaald:
NIET toegestaan:
- Alle textiel dat niet bestemd is om mee te zwemmen (T-shirt, ondergoed allerhande,…)
- Zwemshorts al dan niet verder reikend dan de knieën.
WEL toegestaan:
- Aansluitende zwembroeken (lengte: maximaal tot boven de knie), badpakken en bikini’s.
- Op voorgaande inlichting van het reddend personeel, kan men bij brand- en of andere
lichamelijk letsels op doktersvoorschrift deze bedekken met daartoe bestemde kledij.
- Het dragen van kledij in het zwembad wordt ook gedoogd in het kader van zwemopleidingen
en schoolzwemonderricht.

Artikel 6.

Dieren worden niet in de inrichting toegelaten.

Artikel 7.

De directie wijst alle verantwoordelijkheid van zich af bij gelijk welk ongeval.

Artikel 8.A.

De aanwezigheid van een reddingsdienst ontslaat
verantwoordelijkheid ook niet ten aanzien van derden.

Artikel 8.B.

Personen welke niet kunnen bewijzen op vlotte wijze 25 meter te kunnen zwemmen en dit op
verzoek van de reddingsdienst, kunnen verplicht worden zich uit het diepe gedeelte van het
groot bad te verwijderen.

Artikel 9.

Het gemeentebestuur legt na vermelde verbodsbepalingen op:

de

bezoeker

niet

van

eigen

Het is aan het publiek en aan verenigingen verboden:
A.

De lokalen te betreden die niet voor hen toegankelijk zijn. Zij kunnen enkel gebruik maken
van: de zwembaden, whirlpool en Turkse baden, douches, gangen, kleedhokjes en sanitair.

B.

De toegewezen tijd te verlengen.

C.

Recreatiemateriaal, tribunes e.d. weg te nemen of te verplaatsen zonder toestemming van het
toezichthoudende personeel.
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D.

Planten, speelgoed en andere recreatiematerialen (meubilair, zonneweide e.d….) te
beschadigen. Bij beschadiging zal dit door de betrokkene zelf of door de verantwoordelijke van
de groep tegen nieuwprijs worden terugbetaald.

E.

In en rond het zwembad te roken, te eten, te drinken en te lopen.

F.

Het is verboden om in de zgn. “natte zones” van het zwembad met schoeisel en/of kledij rond
te
lopen.
De “natte zone” begint vanaf het punt wanneer men de kleedcabines verlaat, richting zwembad.
Overschoenen zijn enkel toegelaten voor het personeel en onderhoudsdiensten.

G.

Het is niet toegestaan langer dan nodig te vertoeven in de kleedkamers, in de sanitaire
installaties, en rond te slenteren in de gangen.

H.

Met ballen of andere projectielen te gooien. In het bad zijn enkel opblaasbare ballen
toegestaan.

Artikel 10.

De zwemmers en de clubs zijn gehouden:

A.

Een verantwoordelijke aan te duiden, die het toezicht heeft op de toepassing van het
reglement.

B.

Al hun op- of aanmerkingen zo vlug mogelijk
sportverantwoordelijke of aan het schepencollege.

C.

De richtlijnen gegeven door de verantwoordelijke, of het bestuur van de club, alsmede van de
gemeentelijke verantwoordelijke stipt na te leven.

D.

Met goede wil en in nauwe samenwerking met het onderhoudend personeel er aan mee helpen
om het zwembad proper en in goede staat te houden zodat de discipline van de
sportbeoefenaar(ster) geen ijdel woord zou wezen.
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Artikel 11.

Elke bader moet een stortbad nemen alvorens de zwemhal te betreden.

Artikel 12.

De in het sportcomplex
aanwezige regelapparatuur wordt uitsluitend bediend door de
verantwoordelijke van de sportdienst of het daartoe aangestelde personeel.

Artikel 13.

De clubs of verenigingen welke gebruik maken van het gemeentelijk zwembad buiten de
openingsuren voor het publiek, zijn zelf volledig verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen
en dienen zelf gedurende de ganse afhuurperiode gebrevetteerde redders te voorzien.

Artikel 14.

Ontvreemding van materialen, moedwillige beschadiging aan materiaal en/of gebouwen van de
gemeente of van andere bezoekers, spelers, zwemmers of clubs zal bestraft worden met
schadeloosstelling door het Schepencollege te bepalen. Deze overtreding kan als gevolg de
verwijdering uit het sportcomplex met zich mee brengen alsmede een schorsing tot gevolg
hebben voor bepaalde personen of clubs.

Artikel 15.

Het personeel van de sportdienst waakt over de naleving van dit reglement. Het publiek is
gehouden de onderrichtingen van het personeel te volgen.

Artikel 16.

De openingsuren en –dagen kunnen door het College van Burgemeester en Schepenen
gewijzigd worden. Wanneer dit het geval is voor zwemfeesten, tornooien en of andere
organisaties zal elke gebruiker hiervan tijdig en schriftelijk op de hoogte gebracht worden.
Tegen deze beslissing zal geen enkel verhaal kunnen worden uitgeoefend.

Artikel 17.

De tarieven kunnen door de gemeenteraad aangepast worden, zonder dat tegen deze beslissing
verhaal kan worden uitgeoefend.

Artikel 18.

Iedere bezoeker wordt geacht het reglement te kennen en dit stipt na te leven. Het
toezichthoudend personeel heeft het recht om bezoekers die zich niet houden aan dit
reglement, onmiddellijk het verder gebruik van het bad te ontzeggen.

Artikel 19.

Het gemeentebestuur of het personeel kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor
diefstal en/of beschadigingen.

Artikel 20.

Het College van Burgemeester en Schepenen is gemachtigd afwijkingen toe te staan op dit
reglement van orde.

Artikel 21.

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2011
Namens de Gemeenteraad,
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