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Agendapunt 44:

Huishoudelijk reglement zwembad Ter Leie - definitieve versie.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het nieuwe huishoudelijk reglement voor het
zwembad goed. Het reglement gaat in vanaf heden, maandag 17 januari 2022.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT ZWEMBAD TER LEIE
1. Algemeen
1. Het reglement heeft tot doel de veiligheid, de orde, de rust en de hygiëne in het zwembad te
bevorderen om op die manier, iedereen een prettig verblijf te verzekeren.
Iedereen die het zwembad bezoekt of er gebruik van maakt, dient bijgevolg op de hoogte te
zijn van het reglement en dient zich overeenkomstig te gedragen.
De directie 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 het zwembad te verbieden.
Het publiek dient onmiddellijk de instructies van het zwembadpersoneel en de richtlijnen die
door middel van borden ter kennis worden gebracht, te volgen.
2. Iedere bezoeker is overeenkomstig de artikelen 1382, 1383 en 1384, van het Burgerlijk
Wetboek, verantwoordelijk voor de schade door hem veroorzaakt. Verenigingen kunnen als
zodanig verantwoordelijk gesteld worden. De leraars, leiders, monitoren en lesgevers van
scholen-, jeugd- , sport- en andere verenigingen zijn verantwoordelijk voor de personen die
onder hun leiding staan.
3. De baders en hun begeleiders zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen. De aanwezigheid van een reddingsdienst ontslaat de baders en hun begeleiders
niet van hun eigen verantwoordelijkheid, ook ten aanzien van derden.
4. Het stadsbestuur en zijn aangestelden kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor
diefstal of beschadiging.

5. Geen enkele klacht wordt aanvaard betreffende voorwerpen die gedurende het verblijf in het
zwembad zouden verloren, ontvreemd of beschadigd zijn.
6. Elke beschadiging geeft aanleiding tot betaling van een vergoeding gelijk aan de
herstellingskosten of de kosten van vervanging van het beschadigde.
7. Zwemmers met gezondheidsproblemen (o.a. epilepsie, hartproblemen, …) dienen vooraf het
toezichthoudend personeel op de hoogte te brengen.
8. Toegang tot het zwembad kan ontzegd worden aan diegene wiens gedrag opspraak verwekt
of die zich niet schikken naar het reglement. Daartoe zal het reglement op een goed zichtbare
plaats aan de ingang van het zwembad aangebracht worden.
9. Het K.B. dd. 31.03.1987, tot het verbieden van roken in openbare gebouwen, dient nageleefd
te worden.
2. Specifiek
1. De toegang tot het zwembad wordt enkel verleend tijdens de publieke uren:
a. Na aankoop of vertoon van een toegangsticket (aan de kassa of via de webshop)
b. Op vertoon van een gezinsabonnement (aan te kopen aan de kassa of via de webshop)
c. Na afstempeling van een meer-beurtenkaart (aan te kopen aan de kassa of via de
webshop)
De abonnements- en de beurtkaarten zijn strikt persoonlijk en kunnen bij misbruik ingehouden
worden zonder recht op enige schadevergoeding. Abonnementen zijn enkel geldig tijdens de
vermelde geldigheidstermijn. Er worden geen verlengingen van abonnementen toegestaan,
met uitzondering van de verlenging naar aanleiding van de sluitingsperiode voor de grote
onderhoudsbeurt van het zwembad.
2. De toegang tot het zwembad zal geweigerd worden:
a. aan personen met niet geheelde wonden
b. aan personen lijdend aan besmettelijke huidziekten of besmettelijke kwalen
c. aan personen die kennelijk onder invloed van drank of drugs zijn
d. aan personen die aanstoot geven, overlast veroorzaken, de orde verstoren en/of de
veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen
e. aan personen, die zich om andere redenen in een toestand bevinden die een
weigering rechtvaardigt
f. aan dieren
3. De zwemmers zijn verplicht een stortbad te nemen in de doorloopdouches, de voetsproeiers
en het voetbad te gebruiken vooraleer het zwembad te betreden.
4. Voor het betreden van de omkleedcabines moeten de schoenen uitgetrokken worden. De
met pictogrammen aangegeven zones voor ongeschoeiden moeten blootvoets betreden
worden. De gang van de vestiairekastjes en de kaden rondom het zwembad zijn uitsluitend
voorbehouden aan ongeschoeide personen en aan het personeel.
5. Alle kledij en schoenen moeten weggeborgen worden in de vestiairekastjes, die ten allen tijde
dienen afgesloten te zijn. Er mag geen kledij achterblijven in de individuele cabines. Bij verlies
van de sleutel van het vestiairekastje wordt een vergoeding van € 25,00 aangerekend.
6. Kinderen jonger dan 6 jaar moeten steeds vergezeld worden door een toezichthoudend
persoon van minstens 18 jaar.
Kinderen jonger dan 8 jaar, die een 25 m brevet hebben, moeten vergezeld worden door een
toezichthoudend persoon van minstens 14 jaar.
7. Het is verplicht om zwemkledij te dragen vanaf het verlaten van de kleedkamer. Onder
zwemkledij wordt verstaan:
a. Zwemshort tot boven de knie zonder zakken of ritsen
b. Bikini
c. Badpak
d. Zwembroek

e. Lichaamsbedekkende zwemkledij
8. De gedragen zwemkledij dient aangepast te zijn aan de goede zeden en is alleen toegelaten
in de stortbaden, kleedruimtes, zwemhal en bijhorende gangen. Naaktlopen, strings, monokini
en andere vormen van zwemoutfits die als aanstootgevend kunnen beschouwd worden, die
de openbare orde kunnen verstoren en die vallen onder de noemer ‘openbare zedenschennis’
zijn niet toegestaan.
9. Zwemkledij (waaronder lichaamsbedekkende zwemkledij) moet vanuit hygiënisch oogpunt en
rekening houdend met de veiligheid voldoen aan een aantal eisen:
a. De zwemkledij bestaat uit aangepaste zwemstof. Kledij die niet bedoeld is voor
zwemactiviteiten en dus niet bestaat uit zwemstof is niet toegelaten.
b. De zwemkledij moet enkel en alleen worden gebruikt om te zwemmen of te baden.
c. De zwemkledij moet proper zijn en regelmatig gewassen zijn.
d. De zwemkledij moet worden gedragen zonder ondergoed.
e. Er mag geenszins van het zwembad gebruik gemaakt worden met kledij die op straat
werd gedragen of vuil is. Gewone kledij voldoet dus niet aan deze voorwaarden.
f. Baby’s en peuters zijn verplicht om een zwempamper te dragen zolang ze niet
zindelijk zijn.
g. De aard van de zwemkledij mag niet voor onveilige situaties zorgen en mag de
redders niet belemmeren bij de uitvoering van hun taken. De zwemkledij moet dus
aansluitend zijn. Loshangende zwemkledij is niet toegestaan.
h. Uitzonderingen worden enkel toegestaan om medische of sporttechnische redenen.
Deze uitzonderingen dienen voor het betreden van het bad aan de redder(s)
voorgelegd te worden.
10. Voor onbevoegde personen, niet behorend tot het personeel , tot het college van
burgemeester en schepenen van de stad Wervik, tot de politie, tot het aangestelde personeel
van de onderhoudsfirma of tot de brandweer- en hulpdiensten, is het betreden van het EHBOlokaal, de burelen en kleedkamers beneden, de machinekamer, de kassa en het gedeelte
achter de toog van de cafetaria verboden.
11. De kassa is gesloten een kwartier voor de aankondiging van de ontruiming van het
zwembad.
3. Veiligheid
1. De zwemmers en begeleiders dienen zich te schikken naar de richtlijnen van de redders en de
toezichters.
2. Het is enkel toegelaten zich in het diep gedeelte van het groot bad te begeven, indien men
VOLDOENDE kan zwemmen, zelfs onder het toezicht van een derde persoon. Alleen de
redders zijn gemachtigd hierover te oordelen. De redders kunnen ten allen tijde een onveilige
zwemmer terugsturen naar het ondiep gedeelte.
Definitie van voldoende kunnen zwemmen : minstens 25 meter kunnen zwemmen in het
ondiep gedeelte van het groot bad.
3. Het is verboden om met zwemgordels naar de grote diepte van het groot bad te zwemmen.
4. Hulpmiddelen (zwemplankjes , pull buoy, …) zijn enkel toegelaten in de grote diepte van het
groot bad indien men VOLDOENDE kan zwemmen en deze hulpmiddelen gebruikt worden
voor stijlverbetering.
5. Het instructiebad is voorbehouden voor kinderen en hun begeleider en niet-zwemmers.
6. Het is niet toegelaten om zich in het water te begeven met spelmateriaal of hulpmiddelen,
zonder toelating van het bevoegd personeel.
7. Spelmateriaal wordt niet toegelaten in de grote diepte van het groot bad.
8. Het is niet toegelaten zich met meer dan één persoon op te houden in de omkleedcabines.
9. Glijbaan: het is enkel toegelaten zich in de glijbaan te begeven als men voldoende kan
zwemmen, zelfs onder het toezicht van een derde persoon.

Onderstaande niet beperkende aandachtspunten dienen nageleefd te worden om de
veiligheid van uzelf en de andere zwemmers te waarborgen en beschadigingen aan de
glijbaan te vermijden.
De glijbaan is alleen toegankelijk als deze open is en in gebruik gesteld is. Dit hangt onder
meer af van het beschikbare personeel.
a. Wachtruimte en trap
Iedereen dient zijn beurt af te wachten in een wachtrij op het wachtplatform en aan de
trap.
Duwen en baldadigheden op het wachtplatform en de trap zijn verboden.
b. Starten
Nooit rechtopstaand starten.
Het uitschappen van water of afsluiten van de spuitmonden is niet toegestaan.
Het groene licht dient afgewacht om te starten.
c. Glijden
Er dient voldoende interval behouden tussen de glijders.
Het stoppen in de glijbaan of teruglopen is ten strengste verboden.
Rechtopstaand glijden is verboden.
Het glijden op de knieën wordt niet toegestaan.
Met verscheidene personen een ketting vormen om te glijden is niet toegestaan
In de glijbaan mogen geen vreemde voorwerpen (duikbrillen, zwemvliezen,…)
meegenomen worden.
d. Landingszone
Na het landen verlaten de zwemmers onmiddellijk de landingszone.
Andere personen dan de zwemmers zijn in de landingszone niet toegelaten, tenzij om de
kinderen op te vangen of om zwemmers te helpen de zone te verlaten.
10. Duikplank:
De duikplank is enkel open wanneer de drukte het toelaat. Bij het springen moet er altijd
aandacht zijn voor de andere zwemmers, zodat er geen ongelukken gebeuren. Men is
verplicht om vooruit te springen en niet naar de zijkanten. Het is verboden om plankjes en
andere materialen mee te nemen op de duikplank. Het gebruik van de duikplank met
meerdere personen is niet toegestaan.
Plankdansen is niet toegestaan.
4. Verbodsbepalingen
1. Het is niet toegelaten andere zwemmers te hinderen of lastig te vallen.
2. Het is niet toegelaten te lopen op de kade rondom het zwembad, in de gang van de
vestiairekastjes en in de kleedruimten.
3. Het is niet toegelaten te zwemmen in de springzone van de duikplank (binnen een straal
van 2,5m).
4. Het is niet toegelaten, bij het onder water gaan, stil te zitten. Onder water dient er altijd
gezwommen te worden.
5. Het is niet toegelaten, om zonder toelating van de redders, zwembandjes, zwemgordels,
zwemplanken, reddingstuigen,… uit de berging te halen en te gebruiken.
6. Het is niet toegelaten onveilige spelen te doen.
7. Het is niet toegelaten te zwemmen in afgebakende zones voor clubactiviteiten,
zwemlessen, …
8. Het is niet toegelaten het publiek lastig te vallen met geroep en lawaai.
9. Het is niet toegelaten elkaar in het water te duwen, elkaar onder water te duwen, te
vechten of andere geweldige handelingen te doen.
10. Het is niet toegelaten het zwemwater op welke wijze ook te bevuilen.

11. Het is niet toegelaten langer de stortbaden te gebruiken, dan nodig is om zich te reinigen.
Enkel de individuele douches mogen gebruikt worden om te douchen. In de
doorloopdouches mag geen zeep of shampoo gebruikt worden. Breekbare doucheflessen
en dergelijke zijn niet toegelaten. Het douchegerief dient in het vestiairekastje te blijven.
12. Het is niet toegelaten gedragingen te stellen die niet stroken met de welvoeglijkheid en
goede zeden.
13. Het is niet toegelaten in het EHBO-lokaal of in andere, niet publiek toegankelijke lokalen,
te verblijven.
14. Bij het trimzwemmen, moeten de zwemmers rechts aanhouden in de door hen gebruikte
zwembaan (tegenwijzerzin).
15. Kauwgom, eetwaren en/of drank mogen niet gebruik worden in het zwembad (zwemhal
en kleedkamers).
16. Om reddend zwemmen (met kledij) te oefenen moet vooraf toestemming gevraagd
worden aan de redders. Enkel vooraf gewassen, propere kledij wordt toegelaten na
goedkeuring van de redders.
5. Clubs, groepen, verenigingen en scholen
1. De leerkrachten, monitoren, lesgevers van scholen, groepen en clubs dienen zich te
houden aan de instructies van de redders of het bevoegd personeel. De
begeleiders/toezichters/leerkrachten/lesgevers worden verondersteld het huishoudelijk
reglement en de Vlarem II-reglementering te kennen en zich hieraan te houden.
2. Tijdens het schoolzwemmen, clubzwemmen of groepszwemmen zorgt de directie of de
verantwoordelijke van de club of groep er voor dat een toezichter per klas/groep
(maximum aantal kinderen = 30) de leerlingen/kinderen begeleidt en toezicht uitoefent, en
dit zowel in de kleedkamers als aan het zwembad.
3. Het stadsbestuur wordt op voorhand op de hoogte gesteld worden van de door de
schooldirectie aangeduide persoon, de verantwoordelijke van de club/groep, die zal
toezicht uitoefenen op de leerlingen, clubleden, groepsleden. Alle toezichters zijn in
badpak met een T-shirt.
4. De begeleidende leerkrachten blijven verantwoordelijk voor hun leerlingen gedurende hun
verblijf in het gebouw. Géén enkele leerling bevindt zich in het water zonder de absolute
verzekering van het nodige toezicht. Na verloop van de lessen blijven de
verantwoordelijken aan het bad tot de laatste leerling de zwemhal heeft verlaten.
5. Groepen dienen bij de aanvraag tot gebruik, steeds een groepsverantwoordelijke aan te
duiden die er op toeziet dat de gebruikersrichtlijnen en de veiligheidsvoorschriften stipt
worden opgevolgd.
6. Clubs die het zwembad gebruiken, buiten de publieke uren, zullen voor hun trainingen
instaan voor extra toezicht, conform de richtlijnen Vlarem II bis.
7. De afspraken, vastgelegd in de overeenkomst, gemaakt tussen de school/club/vereniging
of groep en het stadsbestuur dienen stipt nageleefd te worden.
6. Privézwemlessen
1. Het geven van privézwemlessen, tijdens het publiekzwemmen, wordt enkel toegestaan
indien de aanbieder (lesgever/ lesgeefster) een erkenning gekregen heeft van het college
van burgemeester en schepenen.
De erkenningscriteria zijn:
a. Houder zijn van het diploma zweminitiator, uitgereikt door de Vlaamse
Trainersschool en/of het diploma van bachelor of master in de
lichamelijke opvoeding

b. Houder zijn van een blanco uittreksel uit het strafregister
(minderjarigenmodel)
c. Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten hebben
2. De private lesgever houdt zich aan de bepalingen vastgelegd in het retributiereglement.
3. De aanbieder (lesgever/ lesgeefster ) tekent een verklaring op eer dat hij/ zij in orde is met
de fiscale wetgeving en reglementen.
4. De planning wanneer private zwemlessen mogen gegeven worden, wordt opgesteld door
de sportdienst.
5. De aanbieder/lesgever en clubs dienen zich steeds te houden aan de instructies van de
redders of het bevoegd personeel. De aanbieder/lesgevers worden verondersteld het
huishoudelijk reglement en de Vlarem II-reglementering te kennen en zich hieraan te
houden.
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