
Pagina 1 van 10 

 

J:\Sport\EXP\UITBATING\1OVERKOEPELEND\Bezetting\Kalenders 2017 - 2018 - kopie\Aanvraag bezetting scholen 
digitaal\Zwembad\Bijlage_7_gebruiksreglement_zwembad.docx 

SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT ZWEMBAD 
SPORTPUNT 2 ZWEVEGEM 
 

 
Voor de toepassing van dit specifiek gebruiksreglement zwembad Sportpunt 2 Zwevegem wordt 

verstaan onder: 

 De gebruiker: dit is de vereniging of groep van personen die de toelating heeft gekregen van de 
gemeente Zwevegem om gebruik te maken van het zwembad en bijhorende 

nevenaccommodaties gelegen in de Bekaertstraat te Zwevegem. Het betreft zowel 
hoofdgebruikers als losse gebruikers (scholen en verenigingen) als publieke zwemmers. 

 

 De groepsverantwoordelijke: dit is de persoon die ondermeer de contacten onderhoudt met de 

gemeente. Deze persoon is een gedelegeerd bestuurder of schoolsportverantwoordelijke, wordt 

aangeduid door de “gebruiker” en ondertekent het gebruiksreglement in naam van “de 
gebruiker”. 

 

 De sportdienst: de organisatie die in naam van en voor rekening van de gemeente  taken 

uitvoert. Deze sportdienst is gehuisvest in Sportpunt Zwevegem, Bekaertstraat 4 te Zwevegem 
en regelt de dagelijkse exploitatie incl. de reservaties van het zwembad gelegen in de 

Bekaertstraat te Zwevegem. 
 

Teneinde de orde te handhaven en de veiligheid van de 

zwembadgebruikers/sporters/toeschouwers/bezoekers te waarborgen, gelden onverminderd de 

wettelijke of andere reglementaire beschikkingen en het algemeen reglement van inwendige orde 
Sportpunt Zwevegem, hiernavolgende bepalingen: 

1. TOEGANG TOT DE ACCOMMODATIE 

Art. 1 Toegang tot lokalen 

De gebruiker mag enkel het zwembad, toegewezen kleedcabines en het sanitair betreden. Het EHBO-
lokaal mag enkel betreden worden indien er eigen redders of redders/trainers aanwezig zijn. 

Deze mogen door de gebruiker enkel na goedkeuring door de sportdienst betreden worden op de 

overeengekomen dagen en uren en enkel voor het beoefenen van de overeengekomen sporten op 
recreatief of competitief niveau. De overeengekomen uren en toegestane ruimte dienen strikt 

nageleefd te worden. In de toegestane gebruiksduur is begrepen de tijd nodig voor het plaatsen en 
wegbergen van materiaal. 

De gebruikers mogen de zwemhal enkel betreden onder begeleiding van een toezichthoudend 
persoon. 

De gebruiker (club/groep/school) ziet erop toe dat de individuele leden van zijn groep slechts kort 

vóór het toegelaten gebruiksuur in Sportpunt Zwevegem verzamelen en houdt vanaf dat moment 
actief toezicht op de individuele leden. 

Toegang tot het zwembad kan ontzegd worden aan diegene wiens gedrag opspraak verwekt, overlast 
veroorzaakt of die zich niet schikt naar het algemeen reglement van inwendige orde Sportpunt 

Zwevegem of het specifiek gebruiksreglement zwembad Sportpunt Zwevegem. 

Art. 1a: het zwembad (zwemhal, omkleedcabines en sanitair) 

Het zwembad is enkel toegankelijk voor: 

1) gebruikers die onder begeleiding staan van gekwalificeerde trainers/leerkrachten 

(=trainers/leerkrachten met L.O.-diploma, trainers/leerkrachten met diploma van een 
federatie of VTS trainers/leerkrachten met ervaring in de zwemsport) 

2) vertegenwoordigers van de gebruikers 
3) personeel van de sportdienst 

4) publieke zwemmers 
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Het zwembad is niet toegankelijk voor toeschouwers. Deze kunnen zich wel begeven op de 

beneden- of boventribunes of naar de cafetaria. 

Art. 1b: de bergingen 

De bergingen horend bij het zwembad kunnen enkel betreden worden door de hierboven vermelde 

gekwalificeerde trainers/leerkrachten, vertegenwoordigers van de gebruiker en personeel van de 
sportdienst maar niet door publieke zwemmers. 

Art. 1c: technische lokalen 

De technische lokalen van het zwembad zijn enkel toegankelijk voor bevoegd personeel van 
sportdienst Zwevegem en voor de door de sportdienst aangeduide personen.  

2. RESERVATIES 

Art. 2 Reservaties en annuleringen door hoofdgebruikers en losse gebruikers  

De sportdienst regelt op basis van onderstaand gebruiksreglement de reservaties voor scholen, clubs, 
voorbehouden groepen van het zwembad gelegen in de Bekaertstraat te Zwevegem. Indien de 

sportdienst de aanvragen tot gebruik goedkeurt, dan bevestigt deze  de reservatie bij de 

groepsverantwoordelijke van de gebruiker. De sportdienst zal tevens betrokkene verwittigen ingeval 
van annuleringen. Het toezichthoudend personeel van de sportdienst wordt door de verantwoordelijke 

leidinggevende van dit akkoord op de hoogte gesteld. 
 

Seizoensreservaties gebeuren schriftelijk bij de sportdienst, Bekaertstraat 4 te Zwevegem, minstens 4 

maanden vóór aanvang van het eerste gebruik en in elk geval tegen de gestelde datum op de 
standaard aanvraagformulieren. 

 
Eventuele extra eenmalige of periodieke gebruiksaanvragen worden minstens 1 maand vooraf 

schriftelijk ingediend bij de sportdienst. 

 
Annuleringen door vaste gebruikers kunnen in principe niet. Uitzonderlijke annuleringen dienen 

minstens 8 dagen vooraf en schriftelijk gemeld. Zo niet, wordt de gebruiksvergoeding aangerekend. 
 

Bij reservaties wordt naast de algemene prioriteitsregels prioriteit verleend aan periodieke trainingen 
van plaatselijke erkende zwemsportverenigingen en aan activiteiten van de sportdienst. Tijdens 

schooldagen wordt tijdens de schooluren voorrang verleend aan plaatselijke lagere en middelbare 

scholen en aan scholen uit de onmiddellijke omgeving. Steeds wordt geprobeerd de reservaties te 
optimaliseren door bv. zoveel mogelijk aaneensluitende uren te verhuren. 

 
Buiten de vaste publieke openingsuren dient steeds een volledig bad betaald te worden, eventueel via 

een gecombineerd gebruik met een andere gebruiker. 

 
De exploitant kan voor eigen activiteiten beschikken over de in art. 1 vermelde accommodatie, 

evenwel zoveel mogelijk rekening houdend met de behoeften en verplichtingen van de gebruikers.  

Art. 3 Gebruik door derden 

Het is de gebruiker niet toegestaan de accommodatie te laten gebruiken door derden. Dit recht wordt 

voorbehouden aan de sportdienst conform het specifiek gebruiksreglement zwembad Sportpunt 

Zwevegem.
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3. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKERS 

Art. 4 Naleving reglement 

Door het eenvoudig feit van zijn verblijf in de in art. 1 vermelde plaatsen verklaart de gebruiker zich te 

onderwerpen aan alle beschikkingen van het algemeen reglement van inwendige orde Sportpunt 
Zwevegem en onderhavig specifiek gebruiksreglement zwembad Sportpunt Zwevegem.   

De gebruiker duidt bij de aanvraag tot gebruik een groepsverantwoordelijke aan die de leden, de 
tegenspelers en bezoekers informeert over dit gebruiksreglement. Deze groepsverantwoordelijke dient 

er eveneens op toe te zien dat hierboven vermelde reglementen, de veiligheidsvoorschriften en 

specifieke afspraken worden nageleefd. Deze groepsverantwoordelijke wordt verondersteld bij diens 
afwezigheid zijn verantwoordelijkheid in deze te delegeren aan anderen. De gebruikers staan in voor 

een veilig gebruik van de accommodatie. 

Art. 5 Gebruik materiaal, toeschouwers 

Bij de toezegging van de accommodatie wordt door de sportdienst gemeld welk materiaal normaal in 

combinatie met het zwembadgebruik voorzien is. 

 
Materiaal dat gebruikt wordt, dient na gebruik op een ordentelijke manier teruggebracht op de 

aangeduide vaste plaats. Bij het (ver)plaatsen, verstellen… van het materiaal worden eventuele 
instructies nauwgezet gevolgd zodat het materiaal niet beschadigd wordt wegens verkeerde opstelling 

maar tevens om de veiligheid van de monteur en de gebruikers te garanderen.  Indien een gebruiker 
vaststelt dat het materiaal door een vorige gebruiker niet correct werd gebruikt of weggeborgen, dan 

moet deze zo snel mogelijk de sportdienst op de hoogte brengen. Indien de schade aan materiaal 

gevaar oplevert voor de gebruikers, dan is verder gebruik onmiddellijk verboden tot het probleem 
opgelost is. 

 
Het is verboden zelf toestellen mee te brengen en te gebruiken zonder voorafgaande en uitdrukkelijke 

toestemming van de sportdienst. Deze eigen materialen moet de gebruiker zelf verzekeren en zoveel 

als mogelijk opbergen in de hem eventueel toegewezen kast(en) of de hem eventueel toegestane 
eigen kast(en). Hij moet ook zorgen voor de wettelijke en/of noodzakelijke keuringen en/of controles 

van deze materialen. 
 

De sportdienst is geenszins verantwoordelijk voor eventueel ontvreemden van deze eigendommen of 
voor beschadiging. 

 

Toeschouwers mogen zich niet begeven in de zwemhal en dus zeker geen gebruik maken van het 
materiaal. 

 
Het is in geen enkel geval toegelaten voorwerpen te gebruiken die het gebouw, de vloer, de muren en 

de uitrusting kunnen beschadigen en /of gevaar kunnen opleveren voor de gebruikers, de 

toeschouwers of het personeel. 
 

Het is strikt verboden materiaal horend bij het zwembad en eigendom van de gemeente  te 
ontvreemden of te gebruiken op andere locaties. 

Art.6 Kledij 

Iedereen is verplicht zich blootvoets naar het bad te begeven. Redders, toezichters, trainers, 

leerkrachten L.O., scheidsrechters & zwembadmedewerkers mogen de blote voetenzones enkel met 
proper schoeisel of met plastic overtrekjes betreden die uitsluitend voorbehouden zijn voor 

zwembadgebruik. 
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 en dus niet in bv. de cafetaria. 
Een zwemshort is toegelaten maar moet kort zijn, dus tot boven de knieën. 

Enkel zwempakstof is toegelaten.
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4. TARIFERING 

Art. 7 Gebruiksvergoeding 

 De gebruiker betaalt de gebruiksvergoeding conform het gemeentelijk tarievenreglement 

sportinfrastructuur uiterlijk 30 dagen na ontvangst van een onkostennota van de gemeente. De 
publieke zwemmer betaalt cash aan de kassa. 

 Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle exploitatiekosten gedragen door de 
gemeente. De gemeente zal de accommodatie verzekeren tegen brand met afstand van verhaal 

jegens de gebruiker voor zover het geen commerciële activiteiten betreft. De gebruiker dient 

wel zijn eigen materiaal te verzekeren tegen brand, waterschade of stormschade. 
 Extra organisatiekosten of vergunningskosten worden gedragen door de gebruiker 

De gebruiker zal een verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid voorleggen aan 

de sportdienst. 

De organiserende gebruiker zal tevens zijn leden/deelnemers verzekeren voor burgerlijke 
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. 

5. NETHEID, HYGIËNE, VEILIGHEID, GELUIDSHINDER 

Art. 8 Bevuiling 

Het is verboden eender welk vuil achter te laten in om het even welke gebouwdelen. Eventuele 

bevuiling dient onmiddellijk verwijderd/schoongemaakt te worden. In geen geval is eten, snoep of 
drank toegelaten in het zwembad en bijhorende lokalen. Alle in en rond het gebouw ter beschikking 

gestelde dranken die contractueel verplicht moeten geleverd worden door de drankenleverancier, 
moeten besteld worden via de sportdienst of via betrokken concessionaris. 

Art. 9 Afsluiten 

De gebruiker ziet erop toe dat alle deuren en vensters na afloop van de activiteiten  

dichtgedaan en/of gesloten en de lichten gedoofd worden volgens afspraak. 

Art. 10 Muziek 

Behoudens achtergrondmuziek via de centrale audio-installatie is gebruik van een geluidsinstallatie 

enkel toegestaan in functie van wedstrijden waarbij muziek nodig is (bv. synchroonzwemmen). Mits 
uitdrukkelijke toestemming van de sportdienst kan de geluidsinstallatie of een micro ingeplugd worden 

op de centrale muziekinstallatie onder bepaalde voorwaarden. Aanvragen hiertoe dienen tijdig en 

tijdens de normale diensturen voorgelegd te worden i.f.v. controle. Geen enkele elektrische installatie 
mag zonder toestemming van de sportdienst gebruikt worden binnen de bad beveiligingszone. 

6. TOEGANGSCONTROLE 

Art. 11 Toegangsticket 

Om tijdens het publiek zwemmen toegang te hebben tot de zweminrichting moet men in het bezit zijn 
van een beurtenkaart of een badge die moet getoond worden op verzoek van het personeel van het 

zwembad of op verzoek van de lokale politie. De toegang kan geweigerd worden indien de maximale 

bezettingsgraad van het zwembad wordt bereikt.  

Art. 12 Toegang kinderen 

Kinderen beneden de zes jaar moeten vergezeld zijn van een volwassen persoon. Ze dienen 

voortdurend onder toezicht te blijven van hun begeleider. 

Art. 13 Verboden toegang voor… 
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Geen toegang wordt verleend aan personen die in dronken toestand verkeren, personen die lijden aan 

besmettelijke 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. Gebruikers met een medisch probleem dat gevaar kan opleveren voor 
zichzelf of anderen worden geacht dit probleem te melden aan de redder (bv. epilepsie). 

7. REGLEMENTERING OMKLEEDMOGELIJKHEDEN 

Art. 14 Aan- en uitkleden 

Het is enkel toegelaten zich aan- en uit te kleden in de daartoe bestemde individuele of 
groepscabines. Publieke zwemmers mogen tenzij mits goedkeuring geen groepscabines gebruiken. 

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 cabines zeer rein te houden. In 

deze cabines stopt de schoenzone. Vanaf hier begeeft men zich blootsvoets richting zwemhal. 

Art. 15 Achterlaten kledij 

De gebruikte kapstokken worden met alle kledij en schoenen erop weggeborgen in de kleedkastjes, 
die altijd dienen gesloten te worden. Er mag geen kledij achterblijven in de individuele cabines noch in 

de groepscabines tenzij anders afgesproken met de sportdienst. De groepsverantwoordelijke moet 
toezicht houden op de leden, de leerkrachten op de leerlingen. 

Art. 16 Kapstok 

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

Art. 17 Groepscabines 

Groepscabines dienen tijdens het schoolzwemmen en bij speciale reservaties door groepen afgesloten 
te worden of bewaakt door de gebruiker. 

8. VOETHYGIËNE 

Art. 18 Voethygiëne 

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

9. GEBRUIKSDUUR 

Art. 19 Openingsuren 

Publiek zwemmen: 

Tijdens het publiek zwemmen geldt binnen de publieke openingsuren 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.
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10. VEILIGHEIDSVOORWAARDEN 

Art. 20 Veiligheidsvoorwaarden 

Bij de aanvraag van voorbehouden uren moet een groepsverantwoordelijke aan de redder de 

E.H.B.O.-telefoonbediening en de plaats van de zuurstofapparatuur vragen vóór aanvang van 
de activiteit. 

 
De baders en begeleiders moeten zich onmiddellijk schikken naar de bevelen van de redder(s) of 

personen die tot toezicht aangesteld zijn. 

11. BADINDELING I.F.V. LEEFTIJD EN ZWEMVAARDIGHEID 

Art. 21 Bad indeling 

Het zwembad omvat: 

het baby- peuter- en kleuterbad, verdeeld in 3 zones: 

 een bad van 12 cm diep voor baby 
 een bad van 17 cm diep voor peuters 

 een bad van 29-42 cm diep met waterspuwende clown en slang, voor kleuters 

ondiep bad van 23,6/16 meter met beweegbare bodem (dieptestanden tussen 30 cm & 180 cm), 

waarvan de juiste dieptestand aangeduid wordt op de lichtaanduiding  

aan de doorloopdouches en op twee zijden van dit bad; 
diep bad van 25/16 meter en 3,50 m diepte; 

borrelbaden vier baden voor individueel gebruik na betaling (max. 2 volwassen personen/bad) 
 

Het is uitdrukkelijk verboden zich te begeven in de grote diepten indien men zich niet voldoende 

vlot en zwemveilig kan voortbewegen, zelfs onder toezicht van een derde persoon. Enkel de 
redder(s) of zwembadcoördinator of redder-trainer is gemachtigd om daarover te oordelen. Zij 

moeten steeds een onveilige zwemmer terugsturen 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). 

12. BEWEEGBARE MUUR 

Art. 22 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 zwembadcoördinator of de redders kan voor bepaalde 

situaties hierop een uitzondering gemaakt worden.
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13. GEBRUIK MATERIAAL 

Art. 23 Gebruik materiaal 

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 sportdienst betreft (zowel groepslessen als individuele) en 

onder toezicht van de lesgever; 
 voor de schoolleerlingen voor zover de zwemmers hiervoor voldoende zwemvaardigheid 

bezitten (oordeel door de redder) en er 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 toegelaten voor duikclubs tijdens hun 

trainingsuren of voor eigen sportdienst activiteiten. 

 Loodgordels en duikflessen zijn voor publieke zwemmers niet toegelaten. 
 Zwemvliezen kunnen door publieke zwemmers 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, op de dagen en uren 

vastgesteld door de exploitant; 
 op andere plaatsen dan hoger vermeld en dit voor: 

 de door de exploitant georganiseerde instuiven of andere activiteiten; 

 de zwembadreservaties voor groepen en dit na voorafgaand akkoord door de sportdienst 

en onder duidelijke leiding en toezicht.
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14.  GEBRUIK GLIJBAAN 

Art. 24 Gebruik glijbaan 

Onderstaande niet beperkende aandachtspunten dienen nageleefd om de eigen veiligheid alsook die 

van de zwemmers te waarborgen en beschadiging aan de glijbaan te vermijden. 

Ingebruikstelling / uitschakeling: 

Dit mag alleen gebeuren door de redder of een door de sportdienst gemachtigd persoon. 

Gebruiksuren: 

De glijbaan mag alleen gebruikt worden tijdens het publiek zwemmen of tijdens speciale 
activiteiten. Na overleg en indien mogelijk kan ze ook tijdens schoolzwemmen net vóór de 

schoolvakanties gebruikt worden. 

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 of in kniestand verboden; 
 er dient voldoende interval tussen de glijders behouden zodat deze noch in de glijbaan, noch 

in de landingszone op mekaar kunnen botsen; 

 de zijranden van de glijgoot mogen niet met de handen vastgehouden worden; 
 het blokkeren van de glijgoot 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; 
 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; 

 andere personen zijn in de landingszone niet toegelaten, tenzij om kinderen vanuit de 

afgebakende zone te helpen verwijderen en enkel 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 

wie niet kan zwemmen (naast diep bad). 

 Kijkers aan het eindstuk van de glijgoot dienen op te letten voor de afdalende glijders en 
mogen daarbij de doorgang tussen glijbaan en vensterbank niet blokkeren. 

aanzuigrooster: 
 Het afsluiten van het aanzuigrooster in het diep bad is ten strengste verboden.
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15. VERBODSREGELS ALLERLEI IN EN ROND DE ZWEMHAL 

Art. 25 Algemeen is het niet toegelaten om: 

 Onveilig te spelen of het materiaal uit het water als spelobject op de kant te gebruiken; 

 om eender welk materiaal naar het plafond, naar de vensters 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/toezichters 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 zwemclubs, het beheersorgaan of watermove; 

 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; 

 met meerdere personen op de duikplank te staan of gevaarlijke sprongen uit te voeren; 

 in de landingszone vóór de duikplank te zwemmen tijdens gebruik; 

 vanaf de duikplank zijwaarts in het water te springen; 

 te zwemmen met gewone kledij i.f.v. het oefenen in het reddend zwemmen dient men de 

voorafgaande toestemming te vragen aan de sportdienst. 

 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 doucheruimte (opgepast in borrelbaden) 

 de douches, voetbaden en/of voetsproeiers op een niet-verantwoorde of overbodige wijze 

te gebruiken; 

 de doorloopdouche als “gewone douche” te gebruiken; 

 te roken in de zwemhal, stortbaden, kleedcabines, tribunes en in het ganse Sportpunt 

Zwevegem, met uitzondering van de wettelijk toegelaten afwijking in de rookkamer; 

 daden te stellen die niet stroken met de welvoeglijkheid of met de goede zeden; 

 reddingstuigen zonder noodwendigheid aan te raken en/of te verplaatsen; 

 foto’s of video-opnames te maken zonder uitdrukkelijke toelating van de sportdienst omwille van 

de privacy van klanten.
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16. SLUITING ZWEMBAD WEGENS OVERMACHT 

Art. 26 Sluiting door overmacht 

De sportdienst kan de accommodatie, voorwerp van deze gebruiksovereenkomst, om redenen van 

overmacht sluiten, zonder schadevergoeding te zijn verschuldigd aan de gebruiker. 

Art. 27 Bevoegdheid gebruiksreglement 

Alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, vallen onder de bevoegdheid van het College van 

burgemeester en schepenen. Tijdelijke afwijkingen op het specifiek gebruiksreglement zwembad 
Sportpunt Zwevegem kunnen toegestaan worden. 

Art. 28 Geldig vanaf 

Dit gebruiksreglement treedt in voege vanaf woensdag 24 november 2015. 
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