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1 ALGEMENE BEPALINGEN 

Voor het Sportpunt te Zwevegem, gelden voor de bezoekers, onverminderd de wettelijke of andere 
reglementaire beschikkingen, de navolgende bepalingen: 
 

1. Wat de wegen en de plaatsen betreft die voor het verkeer toegankelijk zijn, is de wegcode van 
toepassing. 
 

2. Het is verboden in het domein te kamperen 
 

3. Het is verboden gelijk welke handeling te stellen waardoor het oorspronkelijk karakter zou worden 
verstoord of waardoor enige beschadiging of vernietiging zou ontstaan,  
hetzij aan de beplantingen, gewassen, vruchten, hetzij aan gelijk welke roerende en onroerende 
voorwerpen welke zich in het sportcentrum en omgeving bevinden. 
 

4. Het is verboden iedere handeling te stellen waardoor de rust en orde zou worden verstoord,  
bijvoorbeeld door samenscholingen hetzij om manifestaties te houden, doorgangen te belemmeren, 
zich onbetamelijk te gedragen, transistors, of om het even welk ander muziek- of geluidwekkend 
toestel of instrument te doen spelen, gelijk welke drukwerken uit te delen,  
gelijk welk vuilnis te storten. Deze opsomming is niet limitatief doch van aanwijzende aard. 

 
5. Er mag binnen het domein niet worden geleurd noch koopwaren worden uitgestald,  

noch verkocht noch bij wijze van reclame worden aangeboden, uitgezonderd door concessie 
toegestaan door het bevoegde beheersorgaan. 

 
6. Het is verboden vuren aan te leggen, te baden en bij vriesweder de waters te betreden. 

Het plukken van bloemen of planten, het verzamelen van drooghout, strooisels, droge bladeren, bos- 
en bladgrond of het weghalen van deze is eveneens verboden. 

 
7. Het publiek moet zich gedragen naar de richtlijnen die het op een behoorlijke wijze door middel van 

aanwijzingen en borden of door enig ander middel ter kennis worden gebracht. 
 

8. Tijdelijke afwijkingen op voormelde gebods- en verbodsbepalingen kunnen toegestaan worden  
door het College van Burgemeester en Schepenen. 

 
9. Onverminderd de toepassing van strengere straffen bepaald door wettelijke of reglementaire  

beschikkingen, worden de inbreuken op onderhavig reglement gestraft met politiestraffen,  
ongeacht de schadevergoeding die kan geëist worden, indien daartoe reden bestaat.  
De toegang tot bovenstaande plaatsen kan aan de overtreders verboden worden. 

 
10. Iedere bezoeker is overeenkomstig de artikelen 1382, en volgende in het burgerlijk wetboek  

verantwoordelijk voor de schade door hem veroorzaakt. Verenigingen kunnen als zodanig  
verantwoordelijk gesteld worden. De leraars, leiders of monitors van school-, jeugd en andere  
groepen zijn verantwoordelijk voor de personen die onder hun leiding staan.  
Om praktische redenen is het de afhurende vereniging die ook zal instaan voor de terugbepaling van 
de schade (ook van tegenploegen). Hiervoor is men verplicht een verzekering ‘contractuele 
aansprakelijkheid’ af te sluiten. 

 
11. Elke beschadiging van de gemeentelijke eigendom geeft aanleiding tot betaling van een vergoeding 

gelijk aan de herstellingskosten of de kosten van vervanging van het beschadigde. De persoon die 
schade veroorzaakt is verplicht dit te melden (eventueel via zijn groepsverantwoordelijke) aan het 
toezichthoudende personeel. 

 
12. Geen enkele klacht wordt aanvaard betreffende voorwerpen die gedurende het verblijf in  

bovenvermelde plaatsen zouden verloren of ontvreemd zijn.
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13. De door het beheersorgaan aangestelde personeelsleden waken over de stipte uitvoering van dit 
reglement. 
Klachten worden door de directie aan de agenten van de federale politie overgemaakt; deze zijn 
bevoegd tot het vaststellen van de overtredingen op dit reglement. 

 
14. Door het eenvoudige feit van hun verblijf op de in hoofde vermelde plaatsen verklaren de bezoekers 

zich te onderwerpen aan alle beschikkingen van onderhavig reglement en inzonderheid zich 
rekenschap te geven van hun verantwoordelijkheid inzake de schade toegebracht aan beplantingen, 
gebouwen, installaties, goederen en tegenover derden.   
Tevens ontslaan zij de gemeente van elke verantwoordelijkheid te kunnen opzichte. Voormelde 
personen hebben te allen tijde het recht om hun controletaak uit te oefenen. 

 
15. Toegang tot de zweminrichting kan ontzegd worden aan diegene wiens gedrag opspraak verwekt of 

die zich niet schikken naar het reglement. Daartoe zal dit reglement op een duidelijk zichtbare plaats 
aan de ingang van het sportcentrum worden aangebracht. 

 
16. Het K.B. d.d. 31/03/1987 tot het verbieden van het roken in bepaalde openbare plaatsen dient  

nageleefd te worden. 
 

17. De aard van het gebruik van de infrastructuur is slechts toegelaten voor de door het beheersorgaan 
zelf aangekondigde of met gebruikers specifiek afgesproken activiteit. De aangekondigde of 
afgesproken gebruiksuren dienen strikt nageleefd te worden. 

 
18. Het is verboden publiciteit te voeren onder eender welke plaats, behalve na akkoord van het 

beheersorgaan. 
 

19. Alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn vallen onder de bevoegdheid van het  
beheersorgaan. 

1.1 PARKEERGELEGENHEID / FIETSENBERGING 

1. De parkings voor publiek bevinden zich buiten de zone afgebakend met profielen voorzien van  
verbodsteken “Verboden doorgang”. 
 

2. Er zijn enkele parkeerplaatsen voor andersvaliden voorbehouden. 
 

3. De afgescheiden parkeerplaatsen op binnenparking zijn voorbehouden voor diensten en personeel in 
het bezit van een parkingkaart; teneinde de orde en veiligheid in en rond het gebouw te waarborgen. 

 
4. In de toegangszone op de binnenparking mogen alleen voetgangers en wagens die moeten laden, 

lossen, werken uitvoeren voor het beheersorgaan en wagens die dringende hulp moeten verlenen 
(ambulances, brandweerdienst, ordediensten). 

 
5. Het parkeren vóór de voormelde profielen of voor de oprit aan het hellend vlak aan de achterzijde 

gebouw, waardoor de toegang belemmerd wordt voor o.a. dienst 100, brandweer… is verboden. 
 

6. Overtredingen i.v.m. punt A2 en A3 kunnen bestraft worden op basis van art. 24/25 van de  
wegcode of art. 87,8° van het Veldwetboek. 

 
7. Fietsen dienen geplaatst in de diverse fietsbengels.  

Motorfietsen worden geplaatst op de binnenparking vóór de overdekte fietsenstalling.



Pagina 4 van 8 
 

J:\Sport\EXP\UITBATING\1OVERKOEPELEND\Bezetting\Kalenders 2017 - 2018 - kopie\Aanvraag bezetting scholen 
digitaal\Zwembad\Bijlage_6_Reglement_Inwendige_Orde.doc 

1.2 TOEGANG TOT HET GEBOUW 

Het gebouw mag door het publiek enkel betreden worden via onderstaande toegangen behoudens 
andersluidende toelating. De sportinrichting is voor het publiek toegankelijk tijdens de door de VZW 
vastgestelde openingsdagen en uren en dit tegen de door haar goedgekeurde toegangstarieven. 

1. Hoofdtoegang 
In normale omstandigheden mag het gebouw alleen betreden worden via de hoofdingang aan de 
voorzijde van het gebouw. 

2. Andersvalidentoegang 
 De lifttoegang onder het cafetaria is uitsluitend toegankelijk voor andersvaliden en personen die 

zeer moeilijk de trapingang kunnen nemen.  De lift mag als uitgang gebruikt worden door de 
laatste cafetariagebruikers na afsluiting van de hoofdtoegang tot het cafetaria. 

 De toegang met hellend vlak achteraan het gebouw is in principe enkel bruikbaar na afspraak 
3. Dieren worden in het gebouw niet toegelaten. 

1.3 INKOMHAL - GANGEN - TOILETTEN - TRIBUNES 

1. Behoudens in de zitruimte in de inkomhal is het de gebruikers verboden langer te vertoeven dan 
noodzakelijk in bovenstaande ruimtes. 
 

2. Aan de toeschouwers, die hebben plaatsgenomen op de tribunes is het verboden op de zitbanken te 
liggen of er hun voeten op te plaatsen. 
 

3. In alle gangen, op alle trappen, in gangen & doorgangen van  tribunes is het verboden te zitten, te 
blijven staan of op om het even welke wijze, de doorgang te belemmeren. 
 

4. De toeschouwers op de staanplaatsen moeten achter de afsluitingen blijven en het is hun verboden 
op de afsluitingen te klimmen, erop te zitten of erop staan. 
 

5. Skateboards, skeelers, steps en dergelijke mogen zowel op de trappen van de hoofdingang 
als binnen het gebouw, uit veiligheidsoverweging, niet gebruikt worden. 
 

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN ZWEMBAD 

Teneinde de orde te handhaven en de veiligheid van de zwembadbezoekers te waarborgen, volgen hierna 
enkele praktische richtlijnen. 

1. Om tijdens het publiek zwemmen toegang te hebben tot de zweminrichting moet men in het bezit 
zijn van een beurtenkaart of een aangekocht bandje dat moet getoond worden op verzoek van het 
personeel van het zwembad of op verzoek van de plaatselijke politie. De toegang kan geweigerd 
worden indien de maximale bezettingsgraad van het zwembad wordt bereikt. 
 

2. Kinderen beneden de acht jaar moeten vergezeld zijn van een volwassen persoon.Ze dienen 
voortdurend onder toezicht te blijven van hun begeleider. 
Gebruik buiten het publiek zwemmen (scholen, clubs, voorbehouden groepen) kan pas na 
voorafgaand akkoord met het beheersorgaan. Het toezichthoudend personeel van het 
beheersorgaan wordt door de directie van dit akkoord op de hoogte gesteld. 
Groepen dienen bij de aanvraag tot gebruik steeds een groepsverantwoordelijke aan te duiden 
die de groep van de gebruikersrichtlijnen op de hoogte brengt en de veiligheidsvoorschriften doet 
naleven. 
 

3. Geen toegang wordt verleend aan personen die in dronken toestand verkeren, personen die lijden 
aan huidaandoeningen en/of andere besmettelijke ziekten of kwalen, personen die niet geheelde 
wonden vertonen, personen die zich om andere redenen in een staat bevinden die hun weigering 
rechtvaardigt.
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4. Het is slechts toegelaten zich aan & uit te kleden in de daartoe bestemde individuele kleedhokjes 
of groepscabines. Men mag er enkel de strikt noodzakelijke tijd verblijven. De deuren van de 
individuele cabines moeten gesloten blijven tijdens het gebruik ervan. Men wordt verzocht de 
kleedkamers zeer rein te houden. In deze kleedcabines stopt de schoenzone. Van buiten deze 
ruimtes begeeft men zich blootsvoets. 
 

5. De benodigde kapstokken worden met alle kledij en schoenen erop weggeborgen in de 
kleedkastjes, die altijd dienen gesloten te worden. Er mag geen kledij achter blijven in de individuele 
cabines. In de groepscabines is er geen enkele bewaking. 
 

6. Na gebruik dient men de kapstok terug te hangen op de verzamelplaats achter de kassa. 
 

7. Groepscabines dienen tijdens het schoolzwemmen en bij speciale reserveringen door groepen 
afgesloten te worden of bewaakt door de gebruiker. Bovenstaande mogelijkheden doen geen 
afbreuk aan de algemene bepaling nr.12 (cf. hoger). 
 

8. Alvorens te baden is het gebruik van het stortbad en de voorzieningen voor voetontsmetting 
(voetbad of voetsproeiers )verplicht. 
 

9. Gebruiksverplichtingen in de zwemhal en het bad: 
Blote voetenzones 

Iedereen is verplicht zich blootvoets aan het bad te begeven. Redders, toezichters, trainers, 
leerkrachten L.O., scheidsrechters & zwembadmedewerkers mogen de blote voetenzones slechts 
met schoeisel betreden dat enkel voorbehouden is voor zwembadgebruik en dat proper is. 
 

Zwemkledij 
De gedragen zwemkledij dient aangepast te zijn aan de goede zeden en is alleen toegelaten in de 
stortbaden, de kleedruimtes, de zwemhal en bijbehorende gangen. Een zwemshort is toegelaten 
maar moet kort zijn, dus tot boven de knieën. 
 

Gedragsonderrichtingen: 
De baders en begeleiders moeten zich onmiddellijk schikken naar de bevelen van de redder(s) of 
personen die tot toezicht aangesteld zijn. 
 
Peuterbad / Ondiep bad / Diep bad / Borrelbaden: 
Het zwembad bestaat uit; 

Peuterbad, bestaan uit drie gedeeltes, 
een apart rond bad met zeer ondiep water; 
een ondiep rond badje overlopend in 
een rechthoekig bad met diepteverloop van 25 cm naar 50 cm; 
 
Ondiep bad van 23,6 meter met beweegbare bodem (standen tussen 30 cm & 180 cm), 
waarvan de juiste dieptestand aangeduid wordt op de lichtaanduiding aan de doorloopdouches en 
op twee hoeken van dit bad; 
 
Diep bad van 6 banen op 25 meter en 3,50 m diepte; 
 
Borrelbaden vier baden voor individueel gebruik of per twee te gebruiken én na betaling. 

 
Opm.: Het is uitdrukkelijk verboden zich te begeven in de grote diepten indien men niet 

voldoende kan zwemmen, zelfs onder toezicht van een derde persoon. Enkel de redder(s) 
of badmeester is gemachtigd om daarover te oordelen. Zij moeten te allen tijde een 
onveilig zwemmer terug sturen naar het ondiep bad. Bij 50 m bad (muur naar beneden) 
dienen minder geoefende zwemmers voldoende afstand te houden van het diepe bad (zie 
signalisatie over het bad).
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Beweegbare muur 
Het is aan de zwemmers niet toegelaten om de beweegbare muur te betreden. Enkel 
toezichthoudend personeel en leerkrachten kunnen op de beweegbare muur lopen. Uitzonderlijk en 
op aanvraag bij de badmeester of de redders kan voor bepaalde situatie hierop een uitzondering 
gemaakt worden. 

 
Gebruik zwemlesmateriaal 

Zwemlesmateriaal mag alleen gebruikt worden na toelating van de redders. 
Dit gebeurt alleen in het ondiepe bad behalve: 
voor wat de eigen zwemlessen betreft (zowel groepslessen als individuele) en onder toezicht van 
de lesgever; 
voor de schoolleerlingen voor zover de zwemmer(s) hiervoor voldoende zwemvaardigheid bezitten 
(oordeel door de redder) en er een individueel toezicht is door de leerkracht; 
voor geoefende zwemmers tijdens de uren van de clubtrainingen en enkel in hun voorbehouden 
ruimtes. 

 
Gebruik duikmateriaal: 

Duikflessen, loodgordels en zwemvliezen worden alleen toegelaten voor duikclubs tijdens hun 
trainingsuren of voor eigen sportdienst-activiteiten. 
Loodgordels zijn voor publiek niet toegelaten. 
Zwemvliezen kunnen enkel gebruikt worden op de speciaal voorziene dagen en uren. 
Duikbrillen zijn altijd toegelaten. 

 
Gebruik aanwezige spelmateriaal: 

Het gebruik ervan is alleen toegelaten: 
in het peuterbad (altijd), 
in het ondiepe bad of deel ervan en enkel wanneer de muur omhoog is, en op de dagen en uren 
vastgesteld door het beheersorgaan. 
op andere plaatsen dan hoger vermeld en dit voor : 
de door het beheersorgaan georganiseerde instuiven of andere activiteiten. 
de zwembadreservaties voor groepen en dit onder duidelijk leiding en toezicht. 
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Glijbaan: 
Onderstaande niet beperkende aandachtspunten dienen nageleefd om de veiligheid van uzelf 
alsook van de zwemmers te waarborgen en beschadiging aan de glijbaan te vermijden. 
Ingebruikstelling / afschakeling: 

Dit mag alleen gebeuren door de redder of een door de directie gemachtigd persoon. 
Gebruiksuren: 

De glijbaan mag alleen gebruikt worden tijdens het publiek zwemmen of tijdens speciale 
activiteiten. 

Veiligheidsaspecten: 
 wachtruimte - trap: 

- Iedereen dient zijn beurt af te wachten in een wachtrij aan de trap, dusdanig dat de overige 
baders vrije doorgang behouden; 

- Duwen of baldadigheden op de trap zijn ten strengste verboden. 
 starten: 

- Dit mag nooit rechtopstaand gebeuren; 
- Het uitschoppen van water of afsluiten van de spuitmonden is niet toegelaten. 

 glijden: 
- Is rechtopstaand verboden; 
- Er dient voldoende interval tussen de glijders behouden; 
- De zijranden van de glijgoot mogen niet met de handen vastgehouden worden; 
- Het blokkeren van de goot of teruglopen is ten strengste verboden; 
- In de baan mogen geen vreemde voorwerpen meegenomen worden. Alle voorwerpen die de 

baan zouden kunnen beschadigen, zoals ritssluitingen in zwempakken, bepaalde uurwerken 
en ringen mogen niet gebruikt worden; 

- Gewone brillen, zwembrillen en duikbrillen zijn niet toegelaten op de glijbaan; 
- Uw armbandje dient goed aangespannen met de sluiting aan de onderkant van de pols (kant 

duim); 
- Het opzettelijk uitspatten van water is niet toegelaten. 

 landingszone: 
- De bodemdiepte staat aan de monding in principe op 1,0 m.; 
- Na het landen verlaten de zwemmers onmiddellijk de afgebakende landingszone via de trap; 
- Andere personen zijn de landingszone niet toegelaten, tenzij om kinderen vanuit de 

afgebakende zone te helpen verwijderen en indien men daarvoor naast de landingsplaats 
aan de glijbaanmonding staat. 

 circulatie: 
- Het verlaten van het bad via de kant aan de muur is niet aanbevolen wegens het gevaar 

voor niet-zwemmers (naast diep bad). 
- Kijkers aan het eindstuk van de glijgoot dienen op te letten voor de afdalende glijders en 

mogen de doorgang tussen, glijbaan en vensterbank niet blokkeren. 
 aanzuigrooster: 

- Het afsluiten van de aanzuigrooster in het diep bad is ten strengste verboden.
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10. Algemeen is verder o.a. niet toegelaten om: 
- Onveilige spelen te doen, of het materiaal uit het water als spelobject op de kant te 

gebruiken; 
- Om eender welk materiaal naar het plafond of in het diep bad te werpen; 
- Persoonlijk materiaal te gebruiken zonder voorafgaand akkoord van de redders; 
- Zelf ballen mee te brengen, andere dan strandballen; 
- Het zwembad te betreden als er niet voldoende redders aanwezig zijn; 
- Te zwemmen in afgebakende zones voor zwemlessen, clubactiviteiten… 
- In het water te verblijven tijdens het verplaatsen van de beweegbare bodem en/of muur; 
- Georganiseerd en regelmatig zweminitiatie/zwemvervolmaking te geven, behalve door 

de scholen, de zwemclub of het beheersorgaan; 
- Andere baders lastig te vallen of opzettelijk te hinderen; 
- Het publiek lastig te vallen met zang of lawaai; 
- Te rennen rond het bad of in de kleedcabines; 
- Spelen te beoefenen welke gevaarlijk zijn of de andere baders zouden kunnen hinderen; 
- Elkaar in het water te duwen, elkaar onder te duwen of elkaar onder water te houden; 
- Te duiken in ondiep water (zie o.a. aanduidingsbord); 
- Met meerdere personen op de duikplank te staan of gevaarlijke sprongen uit te voeren; 
- In de landingszone voor de duikplank te zwemmen tijdens gebruik; 
- Vanaf de duikplank zijwaarts in het water te springen; 
- Te zwemmen met gewone kledij.  I.f.v. oefenen in het reddend zwemmen (met kledij) dient 

men de voorafgaande toestemming te vragen aan de badmeester. 
- Het is verboden om na een zwembeurt met kledij, deze in het badwater uit te wringen; 
- Badmutsen uit te spoelen in het badwater; 
- Het zwemwater op welke wijze ook te bevuilen; 
- Zeep te gebruiken op andere plaatsen dan in de stortbadruimte (opgepast in borrelbaden) 
- De douches, voetbaden en/of voetsproeiers op een niet verantwoorde of overbodige wijze 

te gebruiken; 
- Te roken in de zwemhal, stortbaden, kleedcabines, tribunes enz… 
- Daden te stellen die niet stroken met de welvoegelijkheid of met de goede zeden; 
- In de cafetaria of buiten de bad- en kleedcabines te verblijven in badpak; 
- De inrichting, de toestellen of het meubilair een gebruik te verlenen dat niet strookt met de 

oorspronkelijke bestemming ervan en deze te beschadigen door geschrift of door bevuiling 
allerhande; 

- Reddingstuigen zonder noodwendigheid aan te raken en/of te verplaatsen; 
- Zonder toelating in de niet voor het publiek toegankelijke lokalen te verwijlen; 
 
De gebruikers zijn verder gehouden: 
- Alle gebruikte materialen na gebruik op de door de redder(s) aangeduide plaats terug te 

brengen. 
- Bij de aanvraag van voorbehouden uren een groepsverantwoordelijke mee te delen die de 

groepsleden dit reglement zal doen naleven en welke ook aan de redder de E.H.B.O.-
telefoonbediening en plaats van de zuurstofapparatuur vraagt voor de activiteit. 

 
11. Gebruiksduur 

Publiek zwemmen: 
- Tijdens het publiek zwemmen geldt in principe geen tijdsbeperking; 
- Bij bepaalde omstandigheden (o.a. overbevolking, ongeval) kan er toch beslist worden om 

de tijdsduur te beperken; 
- De op het uurrooster vermelde sluitingsuren zijn de tijdstippen waarop er gebeld wordt door 

de redders zodat het publiek de zwemhal kan verlaten. De kleedruimtes moeten ontruimd 
zijn ten laatste15 minuten na het sluitingsuur; 

- Er worden geen nieuwe baders meer in het zwembad toegelaten 30 minuten vóór het 
opgegeven sluitingsuur. 
 

Schoolzwemmen - voorbehouden groepen - speciale activiteiten: 
- De overeengekomen en beperkte duur dient strikt gerespecteerd te worden. 

 
 

DE DIRECTIE. 


