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HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTZWEMBAD “DE SPRINK” 
 

Artikel 1 

De gemeentelijke zweminrichting en de aanpalende lokalen zullen enkel te betreden zijn 

tijdens de voorzien openingsuren. 

Personen, aan wie een bijzonder toezicht is opgedragen als gevolg van 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 10 jaar worden enkel tot de zweminrichting toegelaten, indien ze 

vergezeld zijn van een toezichthoudende persoon, ouder dan 18 jaar. Deze kinderen dienen 

steeds onder toezicht te blijven van hun begeleider(s). 

Uitzondering hierop wordt gemaakt voor: 

1. Kinderen die zwemles volgen onder begeleiding van een erkende zwemvereniging 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. Door het nemen van een toegangsticket onderwerpt elke bezoeker zich 

onvoorwaardelijk aan dit reglement en dient hij de richtlijnen van het aangestelde personeel 

te volgen. 

 

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 besmettelijke huidaandoeningen of besmettelijke ziekten of kwalen 

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 

Naargelang de aard van het bezoekersaantal kan de zwemtijd beperkt worden tot 60minuten 

door het dienstdoende veiligheidspersoneel. Voor verenigingen gelden afwijkende regelingen in 

tijd. 



 

 

Artikel 6 

De personen die toegang hebben tot de zweminrichting en haar aanhorigheden, moeten zich 

in alle plaatsen waar zij mogen vertoeven, fatsoenlijk gedragen en zij mogen geen daden 

stellen die de goede zeden in het gedrang brengen of zouden kunnen brengen. 

 

Artikel 7 

De baders zijn verplicht zich degelijk te reinigen alvorens het bad te betreden via de 

douches in de zwemhal. Ze dienen een zwempak te dragen volgens de algemeen geldende 

welvoeglijkheidsnormen. Personen, die geen passend zwemgerief bijhebben, wordt de toegang 

tot het zwembad ontzegd. 

 

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 in de zweminrichting en de aanpalende lokalen. 

6. Zich te bevinden op plaatsen aan het dienstpersoneel voorbehouden. 

7. Zich te luidruchtig of onbetamelijk te gedragen. 

8. Zeep of andere wasmiddelen te gebruiken op andere plaatsen dan onder de douches. 

9. Materiaal van de instelling te gebruiken, zonder toestemming. 

10. Gevonden voorwerpen te behouden. 

11. Andere baders lastig te vallen of te hinderen. 

12. Te lopen of ruwe spelen te beoefenen. 

13. Zich zonder voldoende zwemkennis, zelfs onder bewaking, in de diepe zone te wagen. 

14. Oefeningen uit te voeren, die niets met zwemmen te maken hebben, die een gewaagd 

karakter vertonen of die andere baders zouden kunnen storen. 

15. In het water te duiken of te springen, zonder zich er vooraf van te vergewissen dat geen 

enkele zwemmer of bader zich in de omgeving bevindt. 

16. Gebruik te maken van het lesmateriaal tenzij dit wordt toegestaan. 

17. Met schoenen te lopen op plaatsen waar enkel in zwempak geklede bezoekers toegang 

hebben. 

18. Zwemles te geven aan groepen of individuelen, uitgezonderd de ouders of wettelijke 

voogden, die hun kinderen leren zwemmen en de organisaties zoals vermeld in artikel 20. 

19. Op andere plaatsen dan in de cafetaria of inkomhal meegebrachte etenswaren of 

dranken te nuttigen. (Sporters kunnen in het zwembad gebruik maken van een drinkbusje 

tijdens hun trainingssessie). 

20. Enige koopwaar in de instelling te koop aan te bieden of handel te drijven, onder welke 

vorm dan ook. Ten zij hier toestemming voor wordt verleend. 

21. Na het sluitingsuur in de inrichting te vertoeven met uitzondering van de verenigingen 

met eigen mandaat tot opening en sluiting. 

 



 

Artikel 9 

Individuele bezoekers dienen steeds gebruik te maken van de wisselcabines en kleedkastjes, 

tenzij hen anders wordt opgedragen. Indien men met meerdere personen de wisselcabines 

wenst te betreden (Bv. bij het omkleden van kleine kinderen, gehandicapten) dient men 

gebruik te maken van de familiekleedkamers. Scholen, verenigingen en groepen maken 

gebruik van de hun toegewezen gemeenschappelijke omkleedcabine. De begeleiding is 

verantwoordelijk voor de groep, zowel voor het toezicht in de kleedkamers als in de 

zwemhal. De begeleiding houdt het gedrag van de leden onder controle en zorgt ervoor dat 

alles ordelijk en rustig verloopt, zodat de andere gebruikers niet gestoord worden. 

 

Artikel 10 

Het personeel mag fooien noch geschenken aanvaarden voor welke bewezen diensten ook. 

Gebruikers die op deze wijze het personeel willen bedanken voor geleverde diensten, kunnen 

deze bijdrage storten in de sociale kas voor het personeel bij de directie. 

 

Artikel 11 

De inrichting kan 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 geld eveneens in geval van heirkracht of overmacht. 

 

Artikel 12 

Wanneer een bezoeker schade toebrengt, kan het College van Burgemeester en Schepenen 

overgaan tot een minnelijke regeling der schade of het leiden van een strafrechtelijke en 

burgerlijke procedure. Niet tegenstaande kan de dienstoverste, en bij diens afwezigheid het 

toezichtspersoneel, de politie proces-verbaal laten opstellen. 

 

Artikel 13 

Het niet naleven van dit reglement van inwendige orde kan de onmiddellijke verwijdering uit 

het zwembad tot gevolg hebben, bij zware inbreuken kan een tijdelijke of definitieve toegang 

tot het zwembad bevolen worden. Bij weerspannigheid wordt de hulp van de politie 

ingeroepen. 

 

Artikel 14 

Om veiligheids- en hygiënische redenen is het niet toegelaten om de zwemhal met kledij te 

betreden. De begeleiders (van scholen, verenigingen, groepen,...) in de ruimste zin van het 

woord moeten een lichte sportkledij dragen. Deze regel is niet van toepassing tijdens 

zwemmanifestaties of bijzondere gelegenheden.  

 

Artikel 15 

Scholen, verenigingen en groepen die het zwembad buiten de openingsuren willen afhuren 

dienen naast het betalen van de voorziene retributie, een standaardreglement te 

ondertekenen en als bijlage een kopie van een recent bijscholingsattest van hun eigen 

veiligheidspersoneel. Ook dienen zij zich te houden aan de reglementering Vlarem2bis op 

gebied van toezicht en veiligheid. 

 

 



 

Artikel 16 

Scholen, verenigingen of groepen die het zwembad op een feestdag (zondag)afhuren staan in 

voor de opkuis van de gebruikte lokalen. Het is verboden zwemlessen, trainingen of 

wedstrijden te geven zonder uitdrukkelijke toelating of voorafgaandelijk schriftelijke aanvraag.  

 

Artikel 17 

Het gebruik van recreatiemateriaal van het zwembad is enkel toegelaten na aanvraag.  

Het materiaal wordt door de gebruiker gecontroleerd op aantal en beschadiging en men 

heeft een meldingsplicht naar de directie toe aangaande verlies of beschadiging. 

 

Artikel 18 

Indien het zwembad wordt afgehuurd / gebruikt door jeugdverenigingen, dan dient er voor 

groepen volgende richtlijn gevolgd te worden: 

Van 1 tot en met 10 kinderen: 1 volwassen begeleider 

Van 11 tot en met 20 kinderen: 2 volwassen begeleiders 

Van 21 tot en met 30 kinderen: 3 volwassen begeleiders 

 

Artikel 19 

Enkel scholen, toegestane zwemclubs en zwembadpersoneel kunnen zwemles geven in de 

vooraf besproken uren. De verenigingen dienen aangesloten te zijn bij de zwembond en in 

orde te zijn met de verzekering. Het geven van private lessen individueel of in groep is niet 

toegestaan. Indien het veiligheidspersoneel dit toch opmerkt of een vermoeden heeft zullen 

zij onmiddellijk optreden…  

 

Artikel 20 

De zwembadgebruiker is verplicht om medische problemen aan het veiligheidspersoneel te 

melden (bijv. epilepsie) zodat de risico's beter ingeschat kunnen worden. 

 

Artikel 21 

De aanwezigheid van een reddingsdienst ontslaat de bezoeker niet van eigen 

verantwoordelijkheid. Ook niet t.a.v. derden 

 

Artikel 22 

Iedere bezoeker is gehouden het huishoudelijk reglement te kennen en verbindt zich ertoe, 

door de betaling, dit stipt na te leven. 

 

Artikel 23 

Het stadsbestuur of het personeel kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor 

diefstal en/of beschadigingen. 


