AGB ARENDONK ZWEMBAD
REGLEMENT INWENDIGE ORDE

Algemeen
1. Het personeel in het zwemcomplex staat in voor de veiligheid, de hygiëne, de orde en goede
zeden. De aanwijzingen van het personeel moeten door de bezoekers strikt opgevolgd worden.
Het personeel zorgt voor de toepassing van dit reglement en beslist over alle aspecten van
veiligheid, hygiëne en zedelijkheid die niet in dit reglement zijn voorzien.
2. Het maximaal aantal zwemmers is gereglementeerd volgens de VLAREMwetgeving.
3. Dieren zijn niet toegelaten in dit zwemcomplex. Enkel geleidehonden zijn welkom
tot in de inkomhal.
4. Dit is een rookvrij gebouw.
5. Het publiek heeft toegang tot het zwembad tijdens de vastgestelde uren. Een half
uur voor sluitingstijd wordt niemand meer toegelaten. Kinderen onder de 8 jaar moeten steeds
vergezeld worden door een volwassene. Kinderen onder de 10 jaar die niet kunnen zwemmen,
moeten vergezeld worden door een persoon van minimum 15 jaar. Deze persoon moet in het
bezit zijn van een geldig toegangsbewijs en moet zwemkledij dragen.
6. Het is verboden om foto’s te maken of te filmen in het zwembad. Dit geldt ook in de cafetaria als
het de intentie is om beeldmateriaal op te nemen richting het zwembad. Als je vooraf
toestemming vraagt aan de redders of verantwoordelijke van het zwembad mag je
beeldmateriaal nemen van je eigen kinderen/groep.
7. De inrichting kan door de zwembadbeheerder tijdelijk of door de raad van bestuur definitief
gesloten worden, als dit voor het openbaar nut of het algemeen belang nodig blijkt, zonder dat
wie dan ook aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Dit geldt ook in geval van
overmacht.
8. Om gebruik te maken van het zwembad moet je in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.
Door een toegangsbewijs te kopen, onderwerpt elke bezoeker zich onvoorwaardelijk aan dit
reglement.
9. De directie en het personeel hebben het recht om elke persoon die een gevaar blijkt voor de
veiligheid, hygiëne en de gezondheid van de aanwezigen de toegang tot de instelling te
verbieden (dronkenschap, ordeverstoring, niet naleven van dit reglement).
10. Noch de zwembadbeheerder, noch het personeel van het zwembad kunnen verantwoordelijk
gesteld worden voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen die in de
gemeenschappelijke kleedruimtes achtergelaten werden.
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11. Het personeel is belast met de controle op en de uitvoering van dit reglement. Iedere bezoeker
wordt geacht het reglement te kennen en verplicht zich ertoe het na te leven door het
aanvaarden van een toegangsbewijs. Elke klacht moet schriftelijk aan de zwembadbeheerder
overgemaakt worden.
12. Het overtreden van één van de artikelen van dit reglement kan aanleiding geven tot:
▪ onmiddellijke verwijdering uit het zwembad en de inrichting;
▪ tijdelijk verbod het zwemcomplex te betreden;
▪ definitieve ontzegging van de toegang tot het zwemcomplex.
13. De aanwezigheid van toezichthoudend personeel en redders ontslaat de gebruiker en bezoeker
niet van de eigen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor zichzelf, of voor de persoon of
de groep waarover hij/zij de leiding heeft.

In de zwemhal
14. Om hygiënische redenen is elke zwemmer verplicht om een douche te nemen en gebruik te
maken van de voetsproeiers voordat hij/zij de zwemhal betreedt.
15. Aangepaste zwemkledij is verplicht. Dagelijkse kledij is omwille van hygiënische redenen niet
toegestaan in het zwembad. Nauw aansluitende zwemshirts in badstof zijn toegestaan om
zwemles te geven. Een boerkini is niet toegestaan. Bij lange haren is een haarrekje of een
badmuts verplicht.
Toegelaten:

16. Zeep en shampoo mogen enkel in de doucheruimte worden gebruikt.
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17. Het is verboden:
▪ te lopen rond het zwembad;
▪ te springen of duiken van de hoge rand (uitgezonderd bij hoge
waterstand);
▪ salto’s of andere gewaagde oefeningen te doen;
▪ achteruit te duiken of achteruit te springen;
▪ elkaar in het water te trekken of te duwen;
▪ te eten of te drinken in en rond het zwembad;
▪ te duiken in ondiep water;
▪ andere zwemmers opzettelijk te hinderen of lastig te vallen.
18. SPELMATERIAAL:
▪ Enkel strandballen zijn toegelaten, elke andere bal is verboden.
▪ Ander spelmateriaal is verboden.
19. ZWEMMATERIAAL:
▪ Beschikbaar in zwembad: aquagordels, zwemgordel, zwemplankje,
zwembandjes en babyfloat.
▪ Kinderen met opblaasbare bandjes mogen in het ondiepe gedeelte van het
groot zwembad onder begeleiding van een volwassene.
▪ Plankjes mogen enkel in het instructiebad gebruikt worden, behalve voor
de georganiseerde zwemlessen van het zwembad.
▪ Zwemvliezen, paddles, snorkel, duikbril en pullboy zijn toegelaten.
▪ Het is verboden om eigen noodles of vlotmaterialen mee te brengen.
20. LESGEVEN:
▪ In het zwembad mogen enkel gediplomeerde zwemleraren, erkend door de
zwembadbeheerder, les geven.
▪ Om erkend te worden, moet de lesgever het aanvraagformulier invullen dat je kan krijgen
bij de zwembadbeheerder.

In de omkleedruimte
21. Het is ten strengste verboden:
▪ te eten of te drinken in de omkleedruimte;
▪ met schoenen de groepscabines te betreden;
▪ zich om te kleden in de gang of inkomhal.
22. Kleding moet opgeborgen worden in de daarvoor bestemde lockers, ook als je gebruik hebt
gemaakt van een groepscabine.
23. De omkleedkussens in de familiekamers zijn bedoeld voor de kleinste kinderen.
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24. De groepscabines/familiecabines kunnen gebruikt worden door gezinnen of groepen.
25. De omkleedcabine voor mindervaliden is enkel toegankelijk voor mensen met een beperking.

Groepen
26. Groepen moeten onder de leiding en voortdurende controle staan van een begeleider. De
begeleiders moeten toezicht uitoefenen vanaf de zwembadrand en dit gedurende de volledige
periode waarin de kinderen zich in het water bevinden.
27. Groepen en verenigingen die gebruikmaken van de infrastructuur, zowel tijdens publieksuren als
verenigingsuren, moeten de wettelijke verplichtingen betreffende toezicht, opgelegd door de
VLAREM-wetgeving, naleven.
28. De groepsleiding blijft steeds verantwoordelijk voor de activiteit die wordt aangeboden. Het feit
dat de groep voor een georganiseerde activiteit gebruikmaakt van de accommodatie en de
deskundigheid van derden doet aan de verantwoordelijkheid niets af. De leiding moet toezicht
blijven houden tijdens de gehele duur van het verblijf, niet alleen in het zwembad maar ook in de
rest van de accommodatie.
29. Elke groep van minstens 10 personen moet begeleid worden door een verantwoordelijke van
minstens 18 jaar. Deze verantwoordelijke houdt toezicht op zijn/haar groep vanaf de badrand en
zorgt ervoor dat zijn/haar groep het reglement en de veiligheidsvoorschriften naleeft.
30. Als groepen of verenigingen het zwembad reserveren, verbinden ze zich ertoe enkel hun
aangesloten leden tijdens deze uren in het zwembad toe te laten op de voorziene plaatsen.
31. Bij een verenigingsactiviteit, wedstrijd of ander evenement zijn de organisatoren
verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement.

