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Reglement van Interne Orde zwembad en aanhorigheden  
 

Dit Reglement van Interne Orde legt een aantal bepalingen op die u bij gebruik of toegang tot 

het zwembad en aanhorigheden moet naleven. Dit reglement, goedgekeurd door de Raad 

Van Bestuur van de exploitant (Verenigde Willebroekse Zwemclub vzw) bevat de  regels en 

praktische afspraken die je als gebruiker of betreder van het gebouw dient na te leven. Bij 

het niet naleven van deze bepalingen kunnen medewerkers en/of het het bestuur, sancties 

opleggen.  

Alle gebruikers worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van dit Reglement van 

Interne Order en dienen hiernaar te handelen bij het betreden van het gebouw. De 

kennisname gebeurt door het betreden van het gebouw en zal op verschillende plaatsen 

zichtbaar worden uitgehangen.  Iedereen kan dit Reglement van Interne Orde ook 

raadplegen via de website www.vwz.be. 

De Raad Van Bestuur van de exploitant is te allen tijde gerechtigd om tussentijds wijzigingen 

in dit Reglement van Interne Orde door te voeren. Wijzigingen zullen na goedkeuring door de 

Raad Van bestuur gepubliceerd worden via de website en zichtbaar worden opgehangen . 

Naleving van, en controle op dit Reglement van Interne Orde, zal een grote bijdrage leveren 

op het welzijn van de gebruikers van de zwembad accommodatie en iedereen beschermen 

tegen ongewilde excessen zodat alle gebruikers nog meer plezier zullen hebben in de 

uitoefening van zwemsport. 

 

ZWEMBAD 

 

1. Het zwembad is voor het publiek toegankelijk op de vastgestelde uren. De uurregeling is 

aangeduid aan de ingang van het zwembad. Toegangswegen en nooddeuren in en rond het zwembad 

moeten te allen tijde toegankelijk zijn.  

2. Iedere bezoeker dient zich aan de kassa te voorzien van een geldig toegangskaartje en/of lidkaart 

(indien u gebruik maakt van faciliteiten specifiek ingezet door de zwemclub). Dit ticket moet 

onmiddellijk gebruikt en getoond worden op elk verzoek van de medewerkers  en is niet terug 

betaalbaar.  Een halfuur voor sluitingstijd wordt geen toegang meer verleend tot het zwembad. Het 

publiek dient het water te verlaten 5 minuten vóór sluitingstijd. Bij het benaderen van de 

maximumcapaciteit in de zwemhal van 120 bezoekers (waarvan 100 baders) kan de redder of 

toezichthouder het verblijf beperken. 

3. De gebruikers dienen zich te allen tijde te gedragen naar de aanwijzingen van het redders en 

medewerkers. 

4. De zwemmers en betreders zijn verplicht: 

 zich om te kleden in de cabines (gemeenschappelijke kleedkamers/individuele kleedkamers). 

 De gemeenschappelijke kleedkamers voor mannen en vrouwen zijn strikt gescheiden en 

dienen zo te worden gebruikt. 

 Bij het begeleiden en omkleden van kinderen dient u zich te beperken tot de tijd die hiervoor 

nodig is en dit in de hiervoor bestemde omkleedruimtes. 

 behoorlijke niet-aanstootgevende zwemkledij te dragen. 

 een stortbad te nemen voor men het zwembad ingaat. 

http://www.vwz.be/
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 het zwembad te betreden en te verlaten langs de ontsmettende waadbak. 

 een badmuts te dragen in het zwembad. 

 Nauw aansluitende zwemkledij te dragen (geen shorts, burkini’s edm) 

 Zwemkledij te dragen bij het betreden van de zwemhal, met uitzondering van redders, 

lesgevers of medewerkers. 

 Enkel de voor het publiek voorziene omkleedruimten te gebruiken. De gereserveerde 

kleedhokjes dienen enkel voor zwembadmedewerkers van dienst. 

5. De kleedcabines en -kamers worden netjes gehouden. Afval wordt gesorteerd in de daarvoor 

voorziene vuilnisemmers.  

6. Gevonden voorwerpen moeten onmiddellijk aan de kassa afgegeven worden. Iedere gebruiker of 
toeschouwer is verantwoordelijk voor zijn persoonlijk materiaal. Geen enkele klacht in verband met 
verloren, ontvreemde of beschadigde voorwerpen in het zwembad kan ten laste gelegd worden van 
de exploitant (Verenigde Willebroekse Zwemclub vzw). Elke bezoeker dient zijn persoonlijke 
bezittingen op te bergen in de daartoe voorziene afsluitbare opbergkastjes of in zijn tas die kan 
worden meegenomen in de zwemhal. Een sleuteltje voor een locker kan worden gehuurd mits het 
betalen van een borg van 20€. Om aanspraak te maken op de borgsom dient de sleutel uiterlijk de 
laatste zwembeurt van het seizoen worden binnengebracht. Het zwemseizoen vangt aan in 
september en eindigt in juni. 
 

7. De normale zwem duur is bepaald tot 1 uur. Afwijkingen worden alleen toegestaan door de 

toezichthoudende medewerkers. 

8. De toegang tot het zwembad is verboden: 

 voor kinderen beneden de twaalf jaar die niet vergezeld zijn van een volwassen persoon. 

Kinderen beneden de 12 jaar blijven voortdurend onder toezicht van een volwassen 

begeleider. Een identiteitskaart kan bij twijfel worden gevraagd ter controle van de leeftijd. 

 voor personen onder invloed van drank of drugs. 

 voor personen die aan een besmettelijke huidziekte lijden. 

 voor personen met niet geheelde wonden. 

 voor personen in onzindelijke toestand. 

 

9. De toegang is verboden voor dieren; 

10. Het is niet toegelaten de orde te verstoren en daden te stellen die de veiligheid, gezondheid of 

hygiëne in gevaar brengen zoals : 

 zeep of shampoo te gebruiken op andere plaatsen dan in de stortbaden. 

 zich te begeven op plaatsen voorbehouden aan reddend personeel. 

 andere baders lastig te vallen of opzettelijk te hinderen. 

 te lopen of ruwe spelen te beoefenen. 

 harde ballen of andere speeltuigen te gebruiken (tenzij voor doeleinden in clubverband). 

 te roken, te drinken of te eten in en rond het zwembad (tenzij hier expliciet de toelating voor 

wordt gegeven). 

 de vloer van het zwembad en de aanpalende “blote voeten zones” met schoenen te 

betreden. 
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 Tijdens de openingsuren voor het publiek wordt het dragen van een loodgordel of 

zwemvliezen niet toegestaan. 

 11. Het is voor bezoekers verboden zwemlessen of trainingen te geven zonder uitdrukkelijke 

toelating van de Raad Van Bestuur. Uitzonderingen hierop dienen voorafgaandelijk en schriftelijk 

aangevraagd worden aan de voorzitter van de Raad Van Bestuur die hiervoor goedkeuring kan geven 

na overleg; 

12. Het leggen/verwijderen van banen en gebruik van materiaal gebeurt uitsluitend mits 

toestemming van de redders of toezichthouders. Andere verenigingen dienen dit vooraf schriftelijk 

aan te vragen. 

14. De bezoekers staan in voor hun eigen veiligheid en verklaren door het betreden van het gebouw 

kennis te hebben genomen van de opgelegde evacuatieprocedures.  

15. Het is niet toegestaan aanplakbrieven aan te brengen zonder toestemming en de veiligheid, orde 

of zedelijkheid te verstoren in de inkomhal, de cafetaria, de kleedkamers en de zwemhal en 

aanhorigheden; 

16. Het gebruik van beelddragers, andere dan voor analytisch gebruik tijdens trainingen en gebruikt 

door medewerkers, en zonder toestemming van de Raad Van Bestuur mogen niet worden gebruikt in 

het zwembad en bijhorende ruimtes; 

 

ZWEMBADMEDEWERKERS 

 

17. Er is altijd minstens één redder aanwezig in het zwembad. Indien hij het zwembad wil verlaten, 

moet hij iemand anders verwittigen om zijn plaats voorlopig in te nemen; 

 

18. De speciale taak van de redders is in hoofdzaak te zorgen voor preventieve richtlijnen inzake 

orde, tucht en veiligheid, ongevallen en verdrinkingen te voorkomen en op te treden in 

noodgevallen; 

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN BETREDERS EN GEBRUIKERS  

 

19. Zwemmers moeten zich altijd en overal behoorlijk gedragen en geen afval achterlaten of lokalen 

bevuilen. 

20. Spelen met materiaal gebeurt enkel mits toestemming van de redders en en dit  onder volledige 

verantwoordelijkheid van begeleider en/of ontlener. 

21. In de grote diepte worden alleen zwemmers toegelaten die op vlotte wijze 25m kunnen 

zwemmen, de redder alleen is gemachtigd daarover te oordelen; 

22. Acrobatie en andere risico’s zijn verboden, evenals overdreven lawaai, slaan met de deuren en 

baldadigheden. 

 

23. De zwembadgebruiker is verplicht om de toestand van bepaalde medische problemen zoals 

hartproblemen, astma, epilepsie edm aan het veiligheidsmedewerker en kassamedewerkers  te 
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melden en eventueel gebruikte medicatie  gedurende de zwembeurt bij de redder in bewaring te 

geven; 

 

24. Bij overtreding van dit reglement kan het de raad van bestuur volgende sancties treffen: 

 onmiddellijke verwijdering uit het complex. 

 tijdelijke ontzegging van de toegang. 

 definitieve ontzegging van de toegang. 

 verbreking van de gebruiksovereenkomst zonder verdere ingebrekestelling. 

 Bij strafrechtelijke inbreuken, orderverstoring of bij weerspannigheid wordt de lokale politie 

opgeroepen. 

25. De veiligheidsmedewerkers, toezichthouders en kassamedewerkers hebben het recht om elke 
persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, 
de toegang tot de instelling te verbieden; 
 
26. Op schriftelijk verzoek gericht aan de Raad Van Bestuur kunnen afwijkingen op dit reglement 
toegestaan worden. De zwembadmedewerkers waken over de naleving van dit reglement. Elke 
klacht dient aan de voorzitter of secretaris van de Raad van Bestuur overgemaakt te worden en 
wordt uiterlijk beantwoord de week volgend na de eerste volgende bestuursvergadering na het 
indienen van de vraag of klacht; 
 

BEPALINGEN INZAKE PORTRETRECHT  

 

Tijdens activiteiten van de zwemclub, of activiteiten georganiseerd door de Verenigde Willebroekse 

Zwemclub vzw, waaraan ze deelneemt of meewerkt, kan door medewerkers foto’s en/of 

videobeelden genomen worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijk te zien zijn.  

Deelname aan activiteiten in het zwembad betekent dat u toestemming verleent aan VWZ om deze 

beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals o.m. de website, te publiceren. 

Deze foto’s mogen op geen enkele manier door derden verspreid worden. De Verenigde 

Willebroekse zwemclub zal deze foto’s ook niet bezorgen aan commerciële firma’s die er dan vrij 

over zouden kunnen beschikken voor hun publiciteit. 

 

DEFINITIES  

Raad Van Bestuur: orgaan belast met het bestuur  van de Verenigde Willebroekse Zwemclub vzw.  

                                  Voorzitter Dirk Duymelinck 

Exploitant:  

VERENIGDE WILLEBROEKSE ZWEMCLUB vzw 

Grote bergen 16 

2830 Willebroek  

Gebruiker: iedereen die op een of andere manier gebruik maakt van de zwembadinfrastructuur en 

aanhorigheden. 


