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ADMINISTRATIEVE VERORDENING OP HET STEDELIJK ZWEMBAD 

OF REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 

 
De exploitant voert een reglement van interne orde in om de goede exploitatie te verzekeren. 

Dit reglement wordt op voor de bezoekers duidelijk zichtbare plaatsen in de inrichting 

aangeplakt. 

 

 
Art.1. (2.9.1.1): Het is verboden te baden of te zwemmen in andere openbare waters dan in de 

stedelijke zwembaden. 

 

Art.2.: Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de data en uren van opening 

vast. De uurregeling is aangeduid aan de ingang. Een half uur voor slutingstijd 

wordt geen toegang meer verleend.  

 De tarieven, toepasselijk in de stedelijke zwembaden, worden vastgesteld door 

de gemeenteraad. Iedere bezoeker moet zich aan de kassa een toegangsbewijs 

aanschaffen. Jetons kunnen niet opnieuw worden gebruikt.  

  

Art.3.: Kinderen van minder dan 7 jaar zijn steeds vergezeld van een 

toezichthoudende volwassene, en indien zij niet kunnen zwemmen, worden zij 

verplicht het instructie-of peuterbad te gebruiken, en dit onder begeleiding van 

een volwassene. De redders staan indien nodig in voor het afnemen van een 

kleine zwemtest ter controle van hun zwemvaardigheid. 

 

Art.4.: De gebruikers van het zwembad moeten de onderrichtingen van de 

zwembadbeheerder of van de redders naleven. 

 

Art.5. Alvorens te baden is het nemen van een stortbad verplicht. De 

zwembadbeheerder heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te 

leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen de toegang tot 

de instelling te verbieden( dronkenschap, ordeverstoring, niet naleving van dit 

reglement e.d.). Personen met vervuild lichaam of verdacht van een 

besmettelijke huidziekte kunnen de toegang tot het zwembad geweigerd 

worden, tot bewijs van het tegendeel. 

 

Art.6. Het dragen van een behoorlijk badpak in goede staat is verplicht. Sedert 1 

januari 2012 is voor elke bezoeker een dresscode opgelegd. Enkel 

aansluitende zwembroeken en zwemshorts boven de knie zonder ritsen en 

zakken worden toegelaten. Voor overlevingszwemmen en trainingen in het 

kader van het behalen van een reddersbrevet wordt steeds vooraf 

uitdrukkelijke toelating gevraagd aan de dienstdoende redder en moet de 

gebruikte kledij in propere staat zijn. 

 

Art.7. Het is verboden: 

• dieren binnen het gebouw te brengen; 

• zich in de grote diepte te begeven indien men niet voldoende kan 

zwemmen, zelfs onder toezicht van een derde persoon, de beheerder en de 

redders alleen zijn gemachtigd hierover te oordelen; 

• rond het zwembad te lopen of spelen te beoefenen, die de andere 

bezoekers hinderen of de rust te verstoren en die aanleiding kunnen geven 

tot ongevallen 
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• in het water te spelen met ballen of andere voorwerpen, tenzij met 

toelating van de beheerder of van de redders; enkel opblaasbare ballen zijn 

toegelaten 

• reddingsmaterieel onnodig aan te raken; 

• te hangen aan de duikplank, te zwemmen onder de duikplank 

• aan de touwen te hangen of op te zitten 

• de stortbaden op een niet-verantwoorde of overbodige wijze te gebruiken; 

• zich buiten de bad-en kleedkamers te begeven in badpak; 

• te roken; 

• te eten en te drinken in de zwemhal en de kleedkamers met uitzondering 

van speciale gelegenheden die vooraf aangekondigd worden; 

• zonder toelating in de niet voor het publiek toegankelijke lokalen te 

verblijven. 

• De kleedkamers met schoenen te betreden 

• Zwemmateriaal zonder toestemming te gebruiken 

• Gsm’s of fototoestellen in de zwemhal mee te nemen. Uitzonderlijk foto’s 

nemen (van uw gezin) kan mits aanvraag of toestemming van de 

beheerder of redders. 

• Met duikflessen-of gordels te zwemmen tijdens het publiekzwemmen 

• Op de schouders te zitten 

• Naakt te douchen 

 

Art.8.:   Bijzondere voorschriften voor scholen en groepen, verenigingen 

 

   a/ alle reglementen voor het publiek gelden ook voor scholen en groepen 

 

   b/ Leerkrachten en begeleiders 

• Zij zijn verantwoordelijk voor hun leerlingen, groep-of clubleden 

• De niet-zwemmers moeten onder toezicht gehouden worden 

• Groepen zonder begeleider zijn niet toegelaten 

• Elke klas of groep, bestaande uit maximum 35 deelnemers, dient 

onder permanent toezicht te staan van minstens 1 lesgever, begeleider, 

of trainer. 

• De begeleider dient zich constant op de kade te bevinden in 

zwemkledij of short en t-shirt, en moet alle baders die tot de groep 

behoren rechtstreeks gade kunnen slaan. 

• Tijdens het zwemmen van hun deelnemers of leerlingen, moeten de 

leerkrachten, trainers of begeleiders in de zwemhal blijven en er 

toezicht houden. 

• Indien een zwemmer in moeilijkheden verkeert, moet de begeleider, 

leerkracht of trainer onmiddellijk de redder verwittigen en hulp 

bieden. 

 

c/ kleedkamers 

• Groepscabines worden gebruikt door de lagere scholen en 

buitengewone middelbare scholen 

• Middelbare scholen gebruiken de individuele cabines met individuele 

kastjes. Kledij mag niet in de cabines blijven liggen. 

• De leerkrachten en begeleiders moeten toezicht houden op hun 

leerlingen in en rond de kleedkamers en dit tot de laatste leerlingen 

vertrokken zijn zowel voor als na de zwemles. 

• Het naleven van dezelfde richtlijnen zoals voor het publiek. 
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d/ uurroosters 

• Alles wat het uurrooster betreft, moet vooraf geregeld worden met de 

verantwoordelijke van het zwembad. 

e/ betaling zwemgeld 

• Gebeurt door de school of vereniging na ontvangst van de factuur. 

(trimestrieel, maandelijks, direkt).  

• De leerkracht geeft bij binnenkomst in de zwemhal het aantal 

leerlingen, klas, en leerkracht door aan de dienstdoende redder. De 

redder controleert de juistheid van deze gegevens. 

 

f/ Verzekering 

• Ongevallen in en rond het zwembad, moeten door de school-, club- of 

groepsverzekering gedekt worden. 

 

 

 

Art.9.: De zwembadbeheerder kan, indien nodig, de tijdsduur van het zwemmen 

beperken. 

 De kassa en de toegang is gesloten een half uur voor het sluitingsuur.(met uitz. 

van het middagzwemmen) 

 Het verlaten van het zwembad gebeurt 15 minuten voor het sluitingsuur. 

 

Art.10.: Het is slechts toegelaten zich aan-en uit te kleden in de daartoe bestemde 

kleedkamers. 

 Bij gebruik van de éénpersoonskabines moet de kledij in de kledingskastjes 

geborgen worden. 

 

Art.11.: In geen geval kan het Stadsbestuur, noch haar aangestelden, verantwoordelijk 

gesteld worden voor gebeurtelijk verlies of diefstal van goederen.  

 Het publiek is gehouden de gevonden voorwerpen aan het zwembadpersoneel 

af te geven. 

 

Art.12.: De zwembadbeheerder kan de toegang tot het zwembad weigeren aan iedereen 

die zich niet schikt naar onderhavig reglement of die zich ongepast gedraagt. 

 

Art.13.: De zwembadgebruiker dient de toezichthoudende redders te verwittigen, 

indien haar/zijn gezondheidstoestand anders is dan deze van een normale 

sportbeoefenaar. Hij/zij draagt bij voorkeur een opvallende badmuts, zodat er 

extra aandacht opgeëist wordt.(diabetes, epilepsie of andere aanverwante 

ziektes of aandoeningen waarbij het bewustzijn kan verloren worden) 

Indien deze aandacht overheerst moet er constante begeleiding in het water 

zijn. 

 

Art.14.: De baders gebruiken de aangeboden recreatiemogelijkheden op eigen risico. 

  

Art.15.: Het op een georganiseerde manier private zwemles geven tijdens publieke 

uren is niet toegestaan. Het is wel toegelaten dat men op occasionele wijze 

iemand begeleidt bij het leren zwemmen. 

 

Art.16.: Het is verplicht u aan te melden aan de kassa om uw toegang te registreren en 

uw inkomgeld te betalen. Aangekochte jetons kunnen niet hergebruikt worden. 

 U kan deze bij een “verkeerde” koop wel inwisselen voor een bon gratis 

zwembeurt. 
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Art.17.: De jaarlijkse onderhoudsperiode wordt vastgelegd op “ 2 weken voor de 

Batjes ”. 

 

Art.18.: Officiële sluitingsdagen:  

• 1 en 2 januari 

• Pasen en 2
de

 Pasen 

• 1 mei 

• Hemelvaartdag 

• Pinksteren en 2
de

 Pinksteren 

• 21 juli 

• 15 augustus 

• 1 en 11 november 

• 25 en 26 december 

 

Bij overtreding van dit reglement kan na verwittiging een GAS-sanctie uitgeschreven worden van 

respectievelijk € 60 tot € 250  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   Johan Leenknecht      Luc Martens 

   Stadssecretaris      Burgemeester 

 


