
 

 

SPORT 
Intern reglement gemeentelijk zwembad De Groene Meersen 

 
Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, orde en hygiëne in het zwembad te waarborgen. Het reglement is 
van toepassing op alle bezoekers ongeacht of het bezoek al dan niet plaatsvindt tijdens de publieksuren. 
  
ALGEMEEN 
        Het zwembad is open voor het publiek tijdens de openingsuren. De openingsuren van het zwembad 

worden uitgehangen in de inkomhal. 
        Een halfuur voor sluitingstijd worden er geen bezoekers meer toegelaten. Het publiek verlaat het water 

10 minuten vóór het sluitingsuur. 
        Elke zwemmer koopt een toegangsbewijs aan de kassa. Dit ticket wordt aan de redder afgegeven. Bij niet-

betaling wordt de toegang tot het zwembad geweigerd. 
        Een abonnement kan bij de sportdienst aangekocht worden. Een abonnement is geldig voor 1 jaar. De 

bezoeker moet het abonnement steeds bij hebben. 
        Tijdens het publiekzwemmen is er geen tijdsbeperking van toepassing. 
        Het zwembad en de kleedkamers dienen op het sluitingsuur verlaten te zijn. 
  
VEILIGHEID 
        Kinderen beneden de acht jaar moeten vergezeld zijn door een volwassene. De redder kan een 

leeftijdsbewijs vragen. 
        Personen met epilepsie, suikerziekte, hyperventilatie of andere aandoeningen brengen, vooraleer in het 

water te gaan, de redder op de hoogte. 
        De aanwezigheid van een redder ontslaat de bezoekers niet van de eigen verantwoordelijkheid. De 

bezoekers staan in voor hun eigen veiligheid en nemen hiertoe de nodige maatregelen. 
  
BODEM 
        De diepte van de bodem wordt bepaald door de sportdienst. 
        Wanneer de stand van de bodem gewijzigd wordt, mogen er geen zwemmers in het water aanwezig zijn. 
        Wanneer het zwembad privé wordt gehuurd, kan de verantwoordelijke de diepte van de bodem kiezen.  
        De redder kan altijd beslissen om de diepte van de bodem aan te passen in functie van de veiligheid. 
  
HYGIËNE 
        Het is verplicht om voor en na het zwemmen een voetbad en een douche te nemen. 
        Rond het zwembad en in de natte zone is het verplicht blootsvoets, met aangepast schoeisel of met 

schoenovertrekken rond te lopen. 
        Wegens hygiënische redenen kunnen mensen geweigerd worden (bv personen met open wonden of 

besmettelijke huidaandoeningen). De sportdienst behoudt zich het recht voor een doktersattest op te 
vragen aan personen die lijden aan een huidaandoening. 

  
KLEDING 
        Het is verplicht om propere zwemkleding, exclusief ontworpen om te zwemmen, te dragen in het 

zwembad. Onder zwemkleding wordt verstaan: 
               - Voor de heren: een aansluitende zwembroek of zwemshort tot boven de knie 
               - Voor de dames: een badpak of bikini 
        Het dragen van lichaamsbedekkende zwemkleding is enkel toegestaan als het bestaat uit zwemstof en 

nauw aansluitend is. 



        Volledig of grotendeels lichaamsbedekkende kleding die niet ontworpen is om te zwemmen wordt om 
hygiënische, veiligheids- en/of ecologische redenen niet toegelaten. Volgende lijst is niet limitatief: T-
shirts, kleedjes, rokjes, ondergoed, fietsbroek, wetsuit,…  

        Geen enkele vorm van hoofddeksel wordt toegelaten in het zwembad, met uitzondering van een badmuts. 
Een badmuts is niet verplicht tijdens het vrij zwemmen. Aan personen met lange haren wordt gevraagd 
hun haren samen te binden of een badmuts te dragen. 

        Na de toestemming van de sportdienst kan er gezwommen worden met kleding om reddend zwemmen 
uit te oefenen. 

        De sportdienst kan bezoekers op basis van aanstootgevende kledij de toegang tot het zwembad 
ontzeggen. 

  
ZWEMLES 
        Het geven van private zwemlessen is toegestaan volgens de voorwaarden en op tijdstippen vastgesteld 

door het college van burgemeester en schepenen. 
        Zwemles materiaal mag enkel gebruikt worden na toelating van de redder. 
  
SCHOLEN & GROEPEN 
Dit intern reglement is ook van toepassing tijdens het school- en groepszwemmen. Voor het 
schoolzwemmen worden aanvullende afspraken vastgelegd in afzonderlijke overeenkomsten. 
        Leerkrachten/begeleiders zijn verantwoordelijk voor hun leerlingen/groep en begeleiden de 

leerlingen/groep, zelfs in aanwezigheid van de redder. 
        De leerkrachten/begeleiders moeten bij hun leerlingen in het zwembad blijven en toezicht houden. De 

niet-zwemmers zitten in de publiekszone. 
        De leerkrachten/begeleiders houden ook toezicht in de kleedruimtes. 
        Per groep van 10 deelnemers is er één begeleider. Een groep wordt steeds vergezeld door een volwassen 

begeleider. De begeleider gaat mee in het zwembad.  Groepen zonder volwassen begeleider worden niet 
toegelaten.  

        Indien het aantal zwemmers hoger is dan 35, dan fungeert een leerkracht/begeleider als toezichthoudend 
persoon. Deze ondertekent een formulier bij de redder en is herkenbaar door het dragen van een 
fluoband. De toezichthoudende persoon brengt de redder op de hoogte van onregelmatigheden of als er 
kinderen zijn die hulp nodig hebben. 

        De leerkracht/begeleider meldt het aantal leerlingen/personen aan de redder. Dit wordt genoteerd op de 
aanwezigheidslijst. Dit formulier wordt bij de factuur gevoegd. De vergoeding wordt bepaald in het 
retributiereglement verhuur gemeentelijke en OCMW accommodaties. 

        Voor  privé groepen bedraagt de zwemtijd exact één uur, inclusief aan- en omkleden. 
        Het gebruik van de kleedkamers door scholen en groepen wordt bepaald door de sportdienst. 
        Scholen/groepen moeten beschikken over een verzekeringspolis die in een dekking voorziet voor het 

zwemmen. Ongevallen in en rond het zwembad moeten door de school- of groepsverzekering gedekt 
worden. 

        Het gemeentelijk zwembad werkt met een indeling over twee weken. De sportdienst stelt jaarlijks deze 
indeling vast. De weken lopen continu verder zonder rekening te houden met vakantieperiodes. De 
sportdienst kan beslissen om het zwemschema aan te passen in functie van de vraag van de scholen of de 
leerlingenaantallen. 

  
WAT MAG JE NIET 
        vóór het openingsuur of na het sluitingsuur in het zwembad komen of blijven. 
        onveilig spelen of het materiaal uit het water op de kant gebruiken. 
        salto’s maken vanaf de kaden en duiken in ondiep water. 
        andere personen lastig vallen of opzettelijk hinderen 
        schoenen dragen in de natte zone. 
        lopen rond het bad of in de kleedruimtes. 
        in het water blijven wanneer de hoogte van de bodem wordt aangepast. 
        roken. 
        alcoholhoudende of sterke dranken drinken 
        eten in het zwembad en in de kleedkamers. Kauwgom is niet toegestaan in het zwembad. 



        onzedelijk of onbeleefd gedrag. 
        gebruik maken van een geluidsinstallatie in het zwembad zonder goedkeuring van de sportdienst. 
        dieren naar het zwembad mee te brengen (uitzondering: geleide honden mogen tot aan de kassa komen). 
Indien er onduidelijkheid bestaat, oordeelt de sportdienst. 
  
SCHADE 
        Het gemeentebestuur en de medewerkers van de sportdienst zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, 

diefstal en beschadiging van eigendommen in het water, in de kleedkamer of op de parking. Het 
gemeentebestuur en de medewerkers van de sportdienst kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden 
voor verdwenen of gestolen voorwerpen 

        Wie schade aanbrengt zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld en verzocht worden de schade te 
vergoeden. 

        Persoonlijk materiaal wordt opgeborgen in de lockers. Bij verlies van de sleutel van de locker of 
beschadiging van sleutel of slot, worden de  kosten aangerekend. 

  
NALEVING INTERN REGLEMENT 
        Indien de bezoeker/groep het intern reglement niet naleeft, dan hebben de medewerkers van de 

sportdienst het recht de bezoeker/groep uit het zwembad te zetten en/of de activiteit onmiddellijk stop 
te zetten. Bij escalatie wordt de politie door de medewerkers van de sportdienst verwittigd. 

        De medewerkers van de sportdienst hebben het recht om elke persoon die een gevaar kan opleveren voor 
de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot het zwembad te verbieden. 

        De toegang tot het zwembad wordt verboden voor: 
              - dronken personen en personen onder invloed van drugs. 
              - personen en/of groepen die de orde verstoren of een gevaar zijn voor de veiligheid. 
        Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om een bezoeker/groep niet meer tot het 

zwembad toe te laten. 
        Elke overtreding van dit reglement, evenals schade, vandalisme, misbruik, overlast of wanbetaling kan 

aanleiding geven tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting van gebruik door het college van burgemeester 
en schepenen. In alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, beslist het college van burgemeester 
en schepenen. 
  

Dit reglement vervangt het voorgaande huishoudelijk reglement. 


