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Gebruiksreglement gemeentelijk zwembad kalmthout 

 

Algemene regels 
 
1. Dit reglement heeft als doel de veiligheid, de orde, de rust en de hygiëne in het 

gemeentelijk zwembad van Kalmthout te bevorderen om de gebruikers en de bezoekers 
een prettig verblijf te garanderen. 

2. Met het oog op de garantie van de veiligheid, de gezondheid en de hygiëne van de 

gebruikers en de bezoekers keurt het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf 

Kalmthout een toezichtplan conform de VLAREM-reglementering goed.  

3. Het reglement dat ter kennisgeving aan het publiek wordt uitgehangen in de inkomhal van 

het zwembad en het toezichtplan dat op aanvraag kan ingekeken worden, gelden voor alle 

gebruikers en bezoekers.  

4. Door de aankoop van een toegangsbewijs (éénbeurtkaart, meerbeurtenkaart of 

jaarabonnement) of door het louter gebruik van het zwembad aanvaarden de gebruikers 

het reglement en het toezichtplan na te leven en de richtlijnen van het zwembadpersoneel 

strikt op te volgen. 

5. Het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout geeft enkel precaire gebruiksrechten op 

accommodaties aan de gebruiker zonder dat deze laatste over de accommodaties kan 

beschikken als ware hij een eigenaar en hij kan geen ander van soortgelijke 

gebruiksrechten uitsluiten. 

6. Het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout beheert het zwembad. Voor de dagelijkse 

leiding en de goede werking van het zwembad doet het autonoom gemeentebedrijf 

Kalmthout een beroep op het zwembadpersoneel (de sportfunctionaris, de technisch 

medewerk(st)er, de redders-kassiers, het onderhoudspersoneel en de technieker) dat 

hiertoe is gemachtigd door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

Kalmthout.  

7. De gebruikers en de bezoekers staan in voor hun eigen veiligheid. De aanwezigheid van 

het zwembadpersoneel ontslaat hen van geen enkele verantwoordelijkheid. 

8. Het gebruik van het zwembad gebeurt op eigen risico. Het directiecomité van het 

autonoom gemeentebedrijf Kalmthout en het zwembadpersoneel wijzen alle 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor om het even welk ongeval, voor om het 

even welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van het gebruik van 

het zwembad of uitrustingen en evenals voor de ontvreemding, de beschadiging en het 

verlies van persoonlijke voorwerpen. 

9. Het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout kan te allen tijde het 

zwembad sluiten voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt, voor het inrichten van manifestaties 

en feestelijkheden en om redenen van overmacht, van openbaar nut of van gezondheid, 

zonder dat om het even wie hiervoor enige schadevergoeding van het Autonoom 

Gemeentebedrijf Kalmthout kan vorderen.  
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 De gebruikers en de bezoekers worden tijdig van voornoemde sluitingsperiodes op de 

hoogte gebracht. 

10. Het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout en het 

zwembadpersoneel kunnen gebruikers en bezoekers weigeren of de toegang ontzeggen 

omwille van hun gedrag of het niet of niet-tijdig-betalen van de verschuldigde 

toegangsgelden of gebruiksgelden. 

11. Het niet-naleven van het reglement of het toezichtplan, het niet-opvolgen van de richtlijnen 

van het zwembadpersoneel, het opzettelijk beschadigen van de infrastructuur of materiaal, 

of onbetamelijk gedrag door de gebruikers en de bezoekers kan de onmiddellijke 

verwijdering en/of een tijdelijk of definitief toegangsverbod tot gevolg hebben. In geval van 

weerspannigheid kan de politie worden opgeroepen.  

In geval van strafbare feiten wordt steeds een proces-verbaal door de politie opgemaakt. 

Over de onmiddellijke verwijdering beslist het zwembadpersoneel autonoom. 

Over een tijdelijk of een definitief toegangsverbod beslist het directiecomité van het 

autonoom gemeentebedrijf Kalmthout na het verslag van de sportfunctionaris en het horen 

van de betrokkene op zijn verzoek. 

Een toegangsverbod wordt persoonlijk aan de overtreder of aan de ouder/voogd in geval 

van een minderjarige overtreder bezorgd via een aangetekende brief. 

Indien het toegangsverbod wordt overtreden, wordt dit als huisvredebreuk beschouwd en 

de politie ingeschakeld. 

Wanneer een toegangsverbod ten einde loopt, wordt de overtreder uitgenodigd voor een 

gesprek bij het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf Kalmthout en de 

sportfunctionaris.  

Geen enkele van de voornoemde maatregelen geeft aanleiding tot terugbetaling van reeds 

betaalde toegangsgelden of gebruiksgelden.  

12. Elke klacht vanwege de gebruikers en de bezoekers, elke overtreding van het reglement, 

het toezichtplan, de richtlijnen van het zwembadpersoneel, het opzettelijk beschadigen van 

de infrastructuur of materiaal, of elk onbetamelijk gedrag door de gebruikers en de 

bezoekers wordt door het zwembadpersoneel geregistreerd in een “klachten- en 

overtredingsboek” dat zich in het zwembad bevindt.  

Klachten kunnen eveneens schriftelijk aan het directiecomité van het Autonoom 

Gemeentebedrijf Kalmthout worden overgemaakt. 

13. Elke groep van 10 gebruikers, die zich als groep aanmeldt, moet worden begeleid door 

een verantwoordelijke en toezichthoudende persoon van minstens 18 jaar. 

Deze persoon zorgt ervoor dat de groep het reglement, het toezichtplan en de richtlijnen 

van het zwembadpersoneel opvolgt. 

De groepsverantwoordelijke maakt zich kenbaar bij de redders.  

Voor een groep met gebruikers onder de 12 jaar moet er per 10 gebruikers een 

verantwoordelijke en toezichthoudende persoon van minstens 18 jaar zijn. 

14. Het zwembad kan niet in onderverhuring of in gebruik aan derden worden gegeven. 

15. Dieren zijn verboden in het ganse gebouw. Begeleidingshonden zijn wel toegestaan in de 

inkomhal en de cafetaria. 
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16. Eten (inclusief kauwgom) en glaswerk zijn verboden in het ganse gebouw met uitzondering 

van de inkomhal, de cafetaria en personeelskeuken. 

17. De zweminfrastructuur en -uitrustingen mogen voor geen andere doeleinden worden 

aangewend dan waarvoor het gebruik werd toegestaan. 

18. Dienst- en personeelruimtes zijn enkel toegankelijk voor het zwembadpersoneel en niet 

voor de gebruikers en de bezoekers. 

19. Het materiaal dat de gebruiker  op eigen risico en mits toestemming van de 

sportfunctionaris of redders aanbrengt, moet na afloop van de zwembeurt, de trainingen 

of de wedstrijden onmiddellijk worden verwijderd.  

Het niet-naleven van deze verplichting heeft tot gevolg dat het materieel wordt 

weggenomen door het zwembadpersoneel op kosten van diegene die het heeft 

aangebracht. 

20. Commerciële activiteiten zijn verboden in het zwembad met uitzondering van de 

activiteiten in de cafetaria.  

21. Gevonden voorwerpen worden onmiddellijk aan het zwembadpersoneel bezorgd  

en 3 maanden bijgehouden. Gebruikers of bezoekers die voorwerpen hebben verloren, 

melden dit aan de redders met opgave van hun naam, hun contactgegevens en een 

beschrijving van het verloren voorwerp.  

22. Bezoekers zijn enkel toegelaten in de inkomhal en de cafetaria van het zwembad. 

23. Gebruikers of bezoekers die aan de infrastructuur of het materiaal schade veroorzaken, 

zullen wettelijk aansprakelijk worden gesteld en verzocht worden de schade te vergoeden. 

24. Scholen, verenigingen, zwemwedstrijden, manifestaties, trainingen en groepen kunnen het 

zwembad gebruiken mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag die de 

sportfunctionaris goedkeurt. 

 
Openingstijden 

 

25. Het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout bepaalt de openingsuren 

en -dagen en de sluitingsdagen. 

De openingsuren en -dagen en de sluitingsdagen worden ter kennisgeving aan het publiek 

uitgehangen in de inkomhal van het zwembad. 

Individuele gebruikers en bezoekers hebben enkel toegang tot het zwembad tijdens de 

voormelde openingsuren en -dagen.  

Tijdens de sluitingsdagen kunnen er geen activiteiten plaatsvinden, tenzij de 

sportfunctionaris een activiteit toestaat na een gemotiveerde aanvraag van een school, 

een vereniging of een groep. 

De sportfunctionaris kan een gemotiveerde activiteitsaanvraag van een school, een 

vereniging of een groep toestaan tijdens de openingsuren of -dagen die voorbehouden zijn 

voor het gebruik door de individuele gebruiker. De individuele gebruiker heeft op dat 

moment geen toegang tot het zwembad en wordt tijdig van voornoemde sluitingsperiode 

op de hoogte gebracht. 
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26. Het zwembad is gesloten op de volgende dagen: 1,2 januari, Pasen, Paasmaandag, 1 mei, 

O.H. Hemelvaart, Pinksteren, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1,2 

november, 11 november, 24, 25, 26, 31 december.  

27. De gebruiker kan zich een toegangsbewijs aan de kiosk aanschaffen ten vroegste 10 

minuten vóór openingstijd en ten laatste tot een halfuur vóór sluitingstijd. 

De gebruiker moet de zwemhal (de kade, het zwembad en de glijbaan) verlaten 5 minuten 

vóór sluitingstijd. Het zwembadpersoneel deelt dit mee aan de gebruikers. 

De gebruiker moet de kleedkamers en de omringende gangen verlaten uiterlijk 15 minuten 
na sluitingstijd. 

 
De toegang tot het zwembad 
 

28. De toegang tot het zwembad is betalend. De toegangsprijzen worden weergegeven in het 
tariefreglement dat werd vastgesteld door het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. 

29. Het zwembad is enkel toegankelijk met een geldig toegangsbewijs: een éénbeurtkaart, 

een meerbeurtenkaart of een jaarabonnement. 

Een toegangsbewijs is niet vatbaar voor terugbetaling. 

Het toegangsbewijs moet op eenvoudig verzoek van het zwembadpersoneel onmiddellijk 

worden getoond. 

30. Een jaarabonnement is strikt persoonlijk en is gekoppeld aan een bepaalde houder met 

een specifieke naam en adres.  

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen abonnement.  

Het misbruik of het doorgeven van een abonnement aan derden kan tot de intrekking ervan 

leiden zonder enig recht op terugbetaling. Een tijdelijk of definitief toegangsverbod kan een 

mogelijke sanctie zijn.  

31. Iedere gebruiker die een individueel kledingkastje met muntslot benut, betaalt 1 euro 

waarborg voor een sleutel met een genummerd polsbandje voor het kledingkastje dat kan 

worden afgesloten.  

Na de zwembeurt moet de gebruiker de sleutel opnieuw in het muntslot steken en hij krijgt 

zijn waarborg van 1 euro terug.  

Indien de sleutel wordt meegenomen is de 1 euro verloren. ’s Avonds worden alle 

kledingkastjes met een ‘loper’ geopend door het zwembadpersoneel. 

32. Het is verboden de zweminfrastructuur, de douche- en verkleedruimtes, en de bijhorende 

gangen te betreden vóór de vastgestelde opening- en na de sluitingstijden. 

33. Ouders of begeleiders die kinderen vergezellen tijdens de zwemuren bestemd voor de 

individuele gebruiker, mogen de zweminfrastructuur gekleed betreden tot aan de 

doucheruimtes, maar moeten blootsvoets de vertrekken in en na de kleedruimtes 

betreden.  

Zij mogen geenszins de zwemhal (de kade, het zwembad en de glijbaan) gekleed en/of 

met schoenen betreden. 

34. Kinderen jonger dan 8 jaar worden enkel toegelaten tot het zwembad indien: 
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• zij vergezeld zijn van een persoon van minstens 18 jaar die voor hen verantwoordelijk 

is. Deze verantwoordelijke houdt permanent toezicht op de kinderen onder zijn/haar 

hoede. 

• zij deelnemen aan een manifestatie in school-, verenigings- of groepsverband. De 

verantwoordelijken van de school, de vereniging of de groep zijn verantwoordelijk voor 

hen en houden permanent toezicht op de kinderen onder hun hoede. 

35. De toegang tot het zwembad wordt geweigerd aan personen: 

• in staat van dronkenschap of onder de invloed van drugs; 

• in onzindelijke toestand; 

• met onbetamelijk of onzedelijk gedrag; 

• omwille van het niet of niet-tijdig-betalen van de verschuldigde toegangsgelden of 

gebruiksgelden; 

• die de openbare orde, de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid van de aanwezigen 

in het gedrang brengen;  

• die het normale functioneren van het zwembad in het gedrang brengen. 

36. De gebruiker moet de toezichthoudende redders op voorhand verwittigen, indien ten 

gevolge van zijn/haar gezondheidstoestand een eventueel gevaarlijke situatie kan 

ontstaan tijdens de zwembeurt.  

Indien de redders onvoldoende aandacht kunnen besteden aan zulk een persoon, kunnen 

zij de betrokkene het zwembad doen verlaten.  

Indien de gezondheidstoestand van de zwemmer het normale toezicht van de redders te 
boven gaat (zoals bijv. in geval van epilepsie), moet de gebruiker voortdurend vergezeld 
zijn van een persoonlijke begeleider. Zulke gebruikers zonder persoonlijke begeleiding 
worden niet tot de zweminrichting toegelaten. 

 
De kleedkamers, kledingkastjes en omringende gangen 

 

37. Het aan- en uitkleden moet gebeuren: 

• in de individuele kleedkamers die enkel door één persoon (of door 1 kind met 1 

begeleidende persoon) mogen worden gebruikt. 

• in de collectieve kleedkamers: 

één collectieve kleedkamer voor mama’s met kinderen, 

één collectieve kleedkamer voor papa’s met kinderen, 

één collectieve kleedkamer voor meisjes, 

één collectieve kleedkamer voor jongens. 

• in de speciale kleedkamers die enkel door personen met een handicap of ouders met 

baby mogen worden gebruikt. 

Ouders die zich wensen aan en uit te kleden in de collectieve kleedkamers zijn verplicht 

hiervoor de individuele kleedkamer die zich in de respectievelijke collectieve kleedkamer 

bevindt, te gebruiken.  

Kledij en persoonlijke bezittingen worden opgeborgen in een individueel kledingkastje, 

waarvoor de gebruiker 1 euro waarborg betaalt voor een sleutel met een genummerd 

polsbandje. De kastjes moeten slotvast zijn tijdens de zwembeurt.  
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De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de sleutel met een genummerd polsbandje en 

moet de sleutel steeds bij zich dragen. 

Sleutels ter bewaring geven in het redderslokaal gebeurt op eigen risico en valt niet onder 

de aansprakelijkheid van het zwembadpersoneel. 

Het ophangen van kledij en persoonlijke bezittingen in de collectieve en de speciale 

kleedkamers gebeurt op eigen risico en valt niet onder de aansprakelijkheid van het 

zwembadpersoneel. 

38. Na gebruik moeten de kapstokken op de voorziene plaats worden teruggehangen. 

 
Verblijf in de zwemhal 
 

39. De duur van een zwembeurt is vastgesteld op 60 minuten, maar kan variëren in functie 
van de bezettingsgraad van het zwembad dat autonoom door het zwembadpersoneel 
wordt bepaald. 

40. De gebruiker kan de toegang tot het zwembad worden ontzegd, indien de maximale 

bezettingsgraad, namelijk 116 personen of 1 persoon per 3m² wateroppervlakte, wordt 

bereikt.  

41. De gebruiker moet gepaste zwemkledij dragen die schoon en welvoeglijk is.  

Onder zwemkledij wordt verstaan een zwembroek, zwemshort een badpak of bikini. 

Andere sportkledij, zwemshorts langer dan de knie, ondergoed, boerkini, strings of 

monokini zijn niet toegelaten. 

Het dragen van een badmuts is niet verplicht. Andere hoofddeksels zijn niet toegelaten.  

In het kader van het afleggen van zwemproeven of het behalen van zwembrevetten en 

mits voorafgaandelijke toestemming van de redders mag de gebruiker andere kledij dan 

zwemkledij dragen. 

Tijdens de openingsuren worden er geen gebruikers of bezoekers toegelaten in de 

zwemhal (de kade, het zwembad en de glijbaan) indien ze geen zwemkledij dragen, tenzij 

ze hiervoor toelating van de redders hebben verkregen. Handdoeken en zwemgerief ligt 

niet ter beschikking. 

Kinderen die nog niet zindelijk zijn, moeten een zwempamper dragen. 

42. De zwemhal, de doucheruimtes, collectieve kleedkamers en de ruimtes die zich bevinden 

na de individuele kleedkamers, zijn enkel blootsvoets toegankelijk. 

Het zwembadpersoneel en de begeleiders van scholen, verenigingen en groepen moeten 

in de voornoemde ruimtes aangepast schoeisel dragen.  

43. De gebruiker is verplicht een douche en voetdouche te nemen vóór de zwembeurt en na 

een toiletbezoek. 

44. Het is aanbevolen na de zwembeurt een douche te nemen en de voetsproeiers te 

gebruiken. Zeep- en doucheprodukten zijn enkel toegelaten in de doucheruimtes. 

45. Zwembrevetten worden afgelegd onder toezicht van de redders of de lesgevers. De 

lesgever kan brevetten aankopen in het zwembad. Hiervoor geeft hij zijn bestelling per 

mail door naar zwembad@kalmthout.be. Brevetten worden klaargelegd en moeten betaald 

worden bij afhaling.  



 

7 / 11 

 

46. Zwem(les)materiaal mag enkel worden gebruikt na toestemming van de redders en voor 

de doeleinden waarvoor het werd ontworpen. 

Na gebruik moet het materiaal op de daartoe voorziene plaatsen worden teruggeplaatst. 

47. De gebruiker mag zich niet in het diepe bad begeven zonder voldoende zwemkennis, tenzij 

in een lessituatie onder de begeleiding en de verantwoordelijkheid van een lesgever.  

Desgevallend kunnen de redders een gebruiker een zwemproef van 25m zwemmen 

opleggen om na te gaan of hij/zij voldoende kan zwemmen. 

In geval van onvoldoende zwemkennis, zal de gebruiker naar het kleine bad worden 

verwezen.  

48. De gebruiker moet de aangegeven veiligheidsvoorschriften (pictogrammen) en de 

instructies van de redders nauwgezet opvolgen. 

49. Volgende zaken zijn niet toegelaten: 

• zich in het water te begeven wanneer er geen redders aanwezig zijn; 

• andere gebruikers lastig te vallen, opzettelijk te hinderen of in gevaar te brengen; 

• de orde te verstoren en daden te stellen die de veiligheid, de gezondheid of de hygiëne 

in gevaar brengen; 

• te lopen of ruwe, gevaarlijke en niets met de zwemsport te maken spelen te beoefenen; 

• het gebruik van gsm, mp3 en andere multimedia-apparatuur. 

• zonder voorafgaandelijke aanvraag en goedkeuring van de sportfunctionaris en/of 

technisch medewerker filmopnames en foto’s te maken in het ganse zwembadgebouw.  

• andere speeltuigen te gebruiken zonder voorafgaandelijke toestemming van de 

redders; 

• elkaar in het water te duwen, onder te duwen of onder water te houden; 

• zich onzedelijk, onzindelijk, onhoffelijk, luidruchtig of onbeleefd te gedragen; 

• reddingmateriaal te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het ter 

beschikking wordt gesteld; 

• te spuwen; 

• het zwembadpersoneel te hinderen in het toezicht uitoefenen door hen op welke manier 

ook af te leiden; 

• te duiken in ondiep water en het kleine bad; 

• om het even welk materiaal naar het plafond te werpen; 

• gebruik te maken van luchtmatrassen, snorkels, zwemvinnen, handpaddels of andere 

voorwerpen die andere gebruikers kunnen hinderen;  

• voorwerpen die al dan niet met een zwemactiviteit verband houden, in het zwembad 

binnen te brengen zonder voorafgaandelijke toestemming van de redders; 

• de zwemhal, de doucheruimtes, de kleedkamers, de kledingkastjes, de omringende 

gangen en het aanwezige materiaal te beschadigen of te bevuilen.  
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De glijbaan 
 

50. Het gebruik van de glijbaan is enkel toelaten na de ingebruikstelling door het 
zwembadpersoneel. 
Het zwembadpersoneel kan de toegang tot glijbaan steeds verbieden om 

veiligheidsredenen. 

51. De gebruiker moet zijn glijbaanbeurt afwachten in functie van het groenrode signaal.  

Een groen signaal geeft de gebruiker toestemming om te glijden en tijdens een rood 

signaal moet de gebruiker in de wachtruimte wachten op het groene signaal.  

52. Na het glijden, moet de gebruiker onmiddellijk de uitglijzone verlaten. 

Andere personen dan glijders mogen de uitglijzone niet gebruiken, tenzij om kinderen te 

helpen de uitglijzone te verlaten. 

53. Het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout en het 

zwembadpersoneel wijzen alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor om het 

even welk ongeval, voor om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard naar 

aanleiding van het gebruik van de glijbaan. 

54. Volgende zaken i.v.m. het gebruik van de glijbaan zijn niet toegelaten: 

• zich erin te begeven zonder dat de waterstroom aan is; 

• de aanzuigrooster of de spuitmonden af te sluiten; 

• de richtlijnen van het zwembadpersoneel te negeren; 

• de aangegeven veiligheidsvoorschriften (pictogrammen) te negeren; 

• andere gebruikers te hinderen bij het gebruik; 

• gebruik te maken van om het even welk voorwerp; 

• op de trap of in de wachtruimte te duwen of zich hinderlijk of gevaarlijk te gedragen; 

• rechtop te glijden of te starten, te stoppen tijdens het glijden, achteruit te glijden of de 

glijbaan opwaarts te beklimmen; 

• de uitgang en de uitglijzone te blokkeren.  
 
Regels specifiek voor schoolzwemmen 
 

55. Tijdens het schoolzwemmen is het zwembad enkel toegankelijk voor de leerlingen, de 
leerkrachten en de begeleiders van de scholen die volgens de uurregeling toegang hebben 
tot het zwembad.  
Tijdens het schoolzwemmen is het zwembad dus niet toegankelijk voor het publiek met 

uitzondering van de inkomhal en de cafetaria.  

Geen enkele school kan zich beroepen op een exclusief gebruiksrecht tijdens het 

schoolzwemmen. 

56. De sportfunctionaris en de schooldirecties bepalen in gezamenlijk overleg de uurregeling 

voor het schoolzwemmen. De uurregeling moet strikt worden gerespecteerd. 

Schoolzwembeurten die samenvallen met de wettelijke feestdagen, de schoolvakanties, 

lokale vakantiedagen of de sluitingsdagen van het zwembad, vinden niet plaats. 

De schooldirecties delen voorafgaandelijk en tijdig hun schoolvakanties en lokale 

vakantiedagen mee aan de sportfunctionaris. 
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57. Leerlingen zonder begeleider worden niet toegelaten tot het zwembad. 

58. De leerlingen moeten gebruik maken van de collectieve kleedkamers. 

De kledij blijft opgehangen in de collectieve kleedkamers. 

Het gebruik van de individuele kleedkamers is enkel toegelaten na voorafgaandelijke 

toestemming van de sportfunctionaris of de redders. 

De kledij blijft opgehangen in de individuele kleedkamers. 

59. De leerkrachten en de begeleiders zijn verantwoordelijk voor de groep leerlingen die ze 

begeleiden gedurende het ganse verblijf in het gehele gebouw en in de onmiddellijke 

omgeving van het gebouw.  

Zij kunnen hun verantwoordelijkheid niet overdragen aan het zwembadpersoneel. 

60. De leerkrachten en de begeleiders zien er op toe dat het bezoek aan de kleedkamers, het 

sanitair, de douches en de zwemhal rustig verloopt, dat er geen beschadigingen en 

vervuiling plaatsvinden en dat er geen geluidshinder en onbetamelijk gedrag is.  

De leerkrachten en de begeleiders zorgen ervoor dat de opeenvolging en de overgang van 

de verschillende schoolzwembeurten in optimale omstandigheden verlopen.   

61. Gedurende het schoolzwemmen functioneren de leerkrachten en de begeleiders als 

toezichthoudende personen zoals in het toezichtsplan is bepaald. 

Indien een leerkracht of een begeleider de zwemhal wenst te verlaten, dan brengt hij de 

zich in de zwemhal bevindende leerkrachten, begeleiders of redders op de hoogte, zodat 

zij als toezichthoudende personen functioneren.  

62. Leerlingen die niet mee zwemmen, mogen niet vrij rondlopen en worden onder permanent 

toezicht van de leerkrachten en de begeleiders gehouden. 

63. Het dragen van een badmuts is verplicht voor de leerlingen van de kleuter- en lagere 

scholen, omdat het gebruik van de kleurcode van de badmutsen de veiligheid in grote mate 

verhoogt. 

Om de uniformiteit en de veiligheid te bevorderen wordt geadviseerd om het gebruik van 

de volgende kleurcodes van de badmutsen op de leerlingen toe te passen: 

• een RODE badmuts voor leerlingen die NIET kunnen zwemmen; 

• een GROENE badmuts voor leerlingen die WEL kunnen zwemmen; 

• een BLAUWE badmuts voor leerlingen die WEL in het ondiepe gedeelte van het grote 

bad kunnen zwemmen, maar niet in het diepe gedeelte. 

64. De leerkrachten en de begeleiders die de ruimtes na de kleedkamers betreden, moeten 

aangepaste kledij en schoeisel dragen.  

65. Enkel en alleen tijdens het schoolzwemmen mogen strandballen of ballen gebruikt worden 

die goedgekeurd en afgeleverd worden door de gemeentelijke sportdienst en die geen 

schade kunnen aanrichten en niet aan het plafond kunnen raken.  

66. Het gebruik van recreatief speel- en zwemmateriaal is alleen toegestaan wanneer het geen 

schade kan toebrengen aan de zwembadaccommodatie en dit enkel na voorafgaande 

toestemming van het toezichthoudend zwembadpersoneel. 

67. Leerlingen die schade veroorzaken, worden wettelijk aansprakelijk gesteld en verzocht de 

schade te vergoeden. 
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In geval van schade zonder duidelijke aanwijzing van een dader, wordt de school tijdens 
welke zwembeurt de schade werd veroorzaakt, wettelijk aansprakelijk gesteld en verzocht 
de schade te vergoeden. 

 
Regels specifiek voor verenigingszwemmen 
 

68. Tijdens het verenigingszwemmen is het zwembad enkel toegankelijk voor de leden van de 
verenigingen die volgens de uurregeling toegang hebben tot het zwembad.  
Ter controle kan het zwempersoneel te allen tijde de leden verzoeken de lidkaart te tonen 

van de vereniging die volgens de uurregeling toegang heeft tot het zwembad. 

Tijdens het verenigingszwemmen is het zwembad dus niet toegankelijk voor het publiek 

met uitzondering van de inkomhal en de cafetaria. 

Geen enkele vereniging kan zich beroepen op een exclusief gebruiksrecht tijdens het 

verenigingszwemmen. 

69. De sportfunctionaris en de verenigingsverantwoordelijken bepalen in gezamenlijk overleg 

de uurregeling voor het verenigingszwemmen.  

Verenigingszwembeurten die samenvallen met de wettelijke feestdagen, de 

inactiviteitsdagen van de vereniging of de sluitingsdagen van het zwembad, vinden niet 

plaats. 

De verenigingsverantwoordelijken delen voorafgaandelijk en tijdig hun inactiviteitsdagen 

van de vereniging mee aan de sportfunctionaris. 

De uurregeling moet strikt worden gerespecteerd.       

70. Verenigingsleden zonder begeleider worden niet toegelaten tot het zwembad. 

71. De verenigingsleden kunnen gebruik maken van de individuele en de collectieve 

kleedkamers. 

Kledij en persoonlijke bezittingen worden opgeborgen in een individueel kledingkastje of 

opgehangen in de collectieve kleedkamers. 

De verenigingsleden mogen de kleedkamers pas betreden 10 minuten voor de aanvang 

van de verenigingszwembeurt. 

72. De verenigingsleden mogen de zwemhal pas betreden bij de aanvang van de 

verenigingszwembeurt en moeten de hal verlaten 5 minuten vóór sluitingstijd. Het 

zwembadpersoneel deelt dit mee aan de leden. 

73. Het gebruik van drinkbussen is toegelaten. Het gebruik van petflessen is verboden.  

74. Sportduikers mogen enkel hun basisuitrusting dragen: duikkledij, zwemvinnen, masker, 

duikbril, snorkel, loodgordel van geplastificeerd lood en eventueel propere flessen met 

samengeperste lucht.  

75. De begeleiders zijn verantwoordelijk voor de verenigingsleden die ze begeleiden 

gedurende het ganse verblijf in het gehele gebouw en in de onmiddellijke omgeving van 

het gebouw.  

Zij kunnen hun verantwoordelijkheid niet overdragen aan het zwembadpersoneel. 

76. De begeleiders zien er op toe dat het bezoek aan de kleedkamers, het sanitair, de douches 

en de zwemhal rustig verloopt, dat er geen beschadigingen en vervuiling plaatsvinden en 

dat er geen geluidshinder en onbetamelijk gedrag is.  
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77. Gedurende het verenigingszwemmen functioneren de begeleiders als toezichthoudende 

personen zoals in het toezichtplan is bepaald. 

Indien een begeleider de zwemhal wenst te verlaten, dan brengt hij de zich in de zwemhal 

bevindende begeleiders of redders op de hoogte, zodat zij als  toezichthoudende personen 

functioneren.  

78. De begeleiders die de ruimtes na de kleedkamers betreden, moeten aangepaste kledij en 

schoeisel dragen.  

79. De verenigingen mogen eigen materiaal gebruiken mits de toestemming van de redders.  

De verenigingen dragen zelf alle verantwoordelijkheid voor deze materialen.  

80. De verenigingen en/of personen die toelating hebben om van het zwembad gebruik te 

maken, zijn verantwoordelijk voor iedere schade die door hun leden, de bezoekende 

ploegen, het publiek of henzelf werd veroorzaakt. De toegebrachte schade moet 

onmiddellijk worden gemeld. De herstellingskosten zullen op eerste verzoek moeten 

worden vereffend. Elke gebruiker moet bij het begin van zijn activiteit aan het 

zwembadpersoneel vastgestelde beschadigingen melden. Gebeurt dat niet, dan wordt de 

laatste gebruiker aansprakelijk gesteld voor de eventuele vastgestelde schade. 

81. Verenigingsleden die schade veroorzaken, worden wettelijk aansprakelijk gesteld en 

verzocht de schade te vergoeden. 

In geval van schade zonder duidelijke aanwijzing van een dader, wordt de vereniging 

tijdens welke zwembeurt de schade werd veroorzaakt, wettelijk aansprakelijk gesteld en 

verzocht de schade te vergoeden. 

82. Bij wedstrijden en/of manifestaties met publiek is de gebruiker volledig aansprakelijk voor 

de eigen en de bezoekende ploegen en voor het publiek. De gebruiker moet de nodige 

maatregelen treffen, opdat het gebruikersreglement wordt nageleefd door iedereen.  

 

 

 


