
 
 

Reglement van inwendige orde gemeentelijk zwembad Hulshout 
 

Vastgesteld door gemeenteraad op 12.11.2007 
 
Art. 1. - De directie of haar afgevaardigde heeft het recht om elke persoon die een gevaar betekent  voor de 
veiligheid en  de gezondheid van de aanwezigen, te gebieden om het gebouw te verlaten of om hem/haar de 
toegang tot het gebouw te verbieden. 
Redenen hiertoe kunnen bijvoorbeeld zijn: dronkenschap, ordeverstoring of het niet naleven van dit reglement. 
Het reglement van inwendige orde is van toepassing voor alle bezoekers. 
Art.2. - Het gemeentelijk zwembad is voor het publiek toegankelijk tijdens de vastgestelde uren: woensdag tussen 
13u en 17u; donderdag tussen 18u en 21u; vrijdag tussen 18u en 20u; zaterdag tussen 9u en 13u tijdens het 
schooljaar, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 13u en 17u en vanaf 19u tot 21u, zaterdag vanaf 9u 
tot 13u tijdens schoolvakanties. Het zwembad is gesloten op alle wettelijke verlof –en brugdagen . Het zwembad is 
gesloten 1 week in de paasvakantie, 2 weken in de grote vakantie en 1 week tijdens het kerstverlof. 
De uurregeling is aangeduid aan de ingang. 1 uur voor sluitingstijd wordt geen toegang meer verleend. 
Toegang: 

-  Elke bezoeker dient zich aan de balie aan te melden vanaf 15 minuten voor de aanvang van de 
zwembeurt; 

- Een zwembeurt van het ‘vrij zwemmen’ vangt aan óp het uur; een zwembeurt duurt in principe 
60 minuten; 

- Een zwembeurt van het ‘afzonderlijk gebruik door groepen of verenigingen’ duurt 30 minuten; 
Art.3. - Iedere bezoeker, uitgezonderd de scholen/groepen/verenigingen, moet zich aan de kassa een 
toegangsbewijs aanschaffen  dat  aan de redder dient afgegeven te worden.  Toegangsbewijzen worden niet 
terugbetaald. 
Art.4.- Kinderen van minder dan 8 jaar dienen steeds vergezeld te zijn van een toezichthoudende volwassene. 
Art.5. - Het zwembadpersoneel staat in voor orde en veiligheid.  Zij zijn aldus gemachtigd personen uit te sluiten 
die weigeren zich naar hun onderrichtingen te schikken. Ontzegging van de toegang voor meer dan 2 maand dient 
door het schepencollege bekrachtigd te worden. 
Art.6. - Voor het zwemmen is een stort- en voetbad verplicht.  Om hygiënische redenen kunnen mensen geweigerd 
worden o.m. personen die lijden aan huidaandoeningen of besmettelijke ziekten, personen met niet geheelde 
wonden, personen in niet zindelijke toestand, personen die kennelijk onder invloed van drank zijn; 
Baders behorend tot een risicogroep worden aangeraden zich vóór de zwembeurt kenbaar te maken bij de redder 
van dienst. Het wassen met zeep/douchegel is toegelaten in de stortbaden. 
Art.7. -  Aangepaste zwemkledij (badpak, zwembroek, zwemluiers voor baby’s) is vereist. Het dragen van 
bermuda’s (lange shorts) is verboden. Het dragen van een badmuts is niet verplicht.  
Personen die niet mee zwemmen maar toch in de zwembadhal wensen te vertoeven dienen zich van andere 
aangepaste kledij te voorzien (t-shirt en korte broek of badjas) alsook een geldig toegangsbewijs. 
Art.8. - Vanaf de kleedkamers naar de zwemhal is het dragen van schoenen niet toegelaten.  Indien nodig, kunnen 
overtrekjes aan het personeel gevraagd worden. 
Art.9. - Voorwerpen of zaken die de toiletten kunnen bevuilen of beschadigen, of de aflopen verstoppen, mogen niet 
gebruikt worden.  Afval dient in de voorziene recipiënten te worden gedeponeerd. 
Art.10. - De aanwezigheid van een reddingsdienst ontslaat de bezoeker niet van eigen verantwoordelijkheid, ook 
niet ten aanzien van derden. 
Art.11. -  Om elk gevaar op uitglijden te vermijden, mag nergens in het gebouw gelopen worden. 
Art.12. - Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid.  Zij dienen alle voorzorgsmaatregelen te 
nemen om diefstal en beschadiging van en aan hun eigen goederen te voorkomen. 
Art.13. - De bezoekers dienen zich in de kleedkamers en de andere plaatsen behoorlijk te gedragen en het 
materiaal met zorg te behandelen. In het zwembadcomplex  is het strikt verboden:  

 -  te roken; 
 - alcoholische dranken binnen te brengen 

 - elkaar te duwen of trekken;  
 - te eten of te snoepen;  
 - te roepen of te gillen; 

   - in het water te spelen met voorwerpen of te zwemmen met handpaddels zonder toelating van de 
redder; 

   - zwembadmateriaal zonder toelating te gebruiken; 
   - metalen haarspelden te dragen. 
Art.14. - Dieren worden niet in het gebouw toegelaten. 
Art.15. - Bijzondere voorschriften voor scholen, groepen en verenigingen 
 a) alle reglementen voor het publiek gelden ook voor scholen, groepen en verenigingen 
 b)   elke groep moet een verantwoordelijke aanstellen die de andere groepsleden op de hoogte brengt 

van het reglement en de veiligheidsvoorschriften doet naleven. De begeleiders houden toezicht op 
de activiteiten van de groep. 

 c) Leerkrachten en begeleiders 
 - zij zijn verantwoordelijk voor hun leerlingen, groep- of clubleden 
 - niet-zwemmers moeten onder toezicht gehouden worden 
 - groepen zonder begeleider zijn niet toegelaten 
 - elke klas of groep, bestaande uit maximum 35 deelnemers, dient onder permanent toezicht te 

staan van minstens één lesgever, begeleider of trainer.   
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 - de begeleider dient zich constant op de kade te bevinden en moet alle baders die tot de groep 
behoren rechtstreeks gade kunnen slaan. 

 - tijdens het zwemmen van hun deelnemers of leerlingen, moeten de leerkrachten, trainers of 
begeleiders in de  zwemhal blijven en er toezicht houden. 

 d) kleedkamers 
 - de groepscabines worden gebruikt door de scholen.  De leerkrachten mogen een individuele 

cabine gebruiken 
 - de leraars en begeleiders moeten toezicht houden op hun leerlingen in en rond de kleedkamers en 

dit tot de laatste leerlingen vertrokken zijn zowel voor als na de zwemles. 
 e) betaling zwemgeld gebeurt door de school of vereniging na ontvangst van de maandelijkse 

rekening.  De leerkracht noteert bij het binnenkomen in het zwembad hoeveel zwemmers er 
aanwezig zijn.  De redder voert hierop controle uit. 

f) verzekering: ongevallen in en rond het zwembad moeten door de school-, club- of 
groepsverzekering gedekt worden. 

g)  indien een school/groep/vereniging niet minstens zeven dagen vooraf zijn afwezigheid voor 
zwemlessen verwittigt, zal de zwembeurt aangerekend worden alsof deze wel heeft plaatsgehad. 

Art.16. - Door aanvaarding van het toegangsbewijs verbindt iedere bezoeker zich ertoe zich volledig aan dit 
reglement te onderwerpen.  
Art.17. - Elke klacht dient aan de redder of het schepencollege te worden overgemaakt.    
Art.18. - Diegenen die zich niet aan dit reglement onderwerpen, worden de toegang tot het zwembad ontzegd. 
Art.19. - De gemeenteraad behoudt zich het recht om dit reglement te allen tijde te wijzigen.   
Art.20. - Deze beslissing zal aan het publiek worden bekendgemaakt door affichering ter plaatse in het zwembad, 
door ter beschikkingstelling van het reglement aan elke geïnteresseerde en door vermelding op de gemeentelijke 
website. 
 
 
 
 
 
 
 
 


