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A. REGLEMENT STEDELIJK ZWEMBAD DE TREFFER 

 

Art.31 Het zwembad is alleen toegankelijk onder de voorwaarden vastgesteld door V.Z.W. Sportbeheer. 

Afwijkingen van het normaal programma worden tijdig meegedeeld. 

Het zwembad is gesloten op volgende dagen: 

  - 1 januari/  Paaszondag/ Pinksterzondag / 1 november / 25december/ 24 en 31 december 

- Waregem Koerse (vanaf de zaterdag voor de Koerse t/m de woensdagmiddag na de Koerse) 

- Jaarlijkse sluitingsperiode voor onderhoudswerken : De 2° en 3° week van juni 

 

Het is verboden het zwembad te betreden buiten de openingsuren, uitgezonderd voor de 

personeelsleden van VZW Sportbeheer 

 

Art.32 De door het toezichthoudend personeel gegeven richtlijnen, alsmede de op de daartoe voorziene 

borden aangebrachte onderrichtingen moeten ten allen tijde stipt worden nageleefd. Alle 

personeelsleden van de VZW Sportbeheer, alsmede de uitbaters van de cafetaria zijn gemachtigd de 

naleving van de gebruikersreglementen te eisen. Inbreuken tegen de reglementen zullen besproken 

en desgevallend gesanctioneerd worden door de Raad van Bestuur van de VZW Sportbeheer. 

Personen die in gebreke blijven kunnen uit de inrichting verwijderd worden of de toegang ontzegd 

worden 

 

Art.33 Alle affiches dienen voor aanplakking voorgelegd aan de sportdienst. Aanplakkingen zijn enkel 

toegelaten op de daartoe voorziene borden en worden enkel aangebracht door de Sportdienst. 

Op muren en vensters is dit ten strengste verboden. 

 
Art.34 Om tijdens het publiek zwemmen toegang te bekomen tot de zweminrichting moet men zich melden 

aan de kassa. Toegangsbewijzen zijn niet terugbetaalbaar. 

 

Kinderen beneden de acht jaar moeten tijdens het publiek zwemmen vergezeld zijn van een 

volwassen persoon. Ze dienen voortdurend onder toezicht te blijven van hun begeleider. 

 

Art.35 Gebruik buiten het publiek zwemmen ( scholen , clubs , voorbehouden groepen ) kan pas na 

voorafgaand akkoord met VZW Sportbeheer. Een mogelijk akkoord wordt altijd doorgegeven aan 

het toezichthoudend personeel. 

 

Groepen dienen bij de aanvraag tot gebruik steeds een groepsverantwoordelijke aan te duiden die er 

op toeziet dat de gebruikersrichtlijnen en de veiligheidvoorschriften stipt worden opgevolgd. 

  

Scholen maken altijd gebruik van de 'speciale scholentoegang'. Zij gebruiken de  

kleedkamers conform de afspraken gemaakt met VZW Sportbeheer bij aanvang van een nieuw 

schooljaar. De begeleidende leerkrachten blijven verantwoordelijk voor hun leerlingen gedurende 

hun verblijf in de gebouwen. 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. 

 

Clubs die het zwembad gebruiken buiten de publieke uren zullen voor hun trainingen en wedstrijden 

zélf instaan voor het nodige toezicht, conform de richtlijnen Vlarem II bis. 

De afspraken daaromtrent worden steeds vastgelegd in een gebruikersovereenkomst tussen de club 

en VZW Sportbeheer. 

 

Art.36 Het geven van zwemlessen gebeurt énkel en alleen door de Sportdienst. Het geven van private lessen 

aan andere kinderen dan de eigen kinderen is ten strengste verboden. 
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Art.37 Het is slechts toegelaten zich uit te kleden in de daartoe bestemde kleedhokjes . Men mag er enkel de 

strikt noodzakelijke tijd verblijven. De deuren van de kleedhokjes moeten gesloten blijven tijdens 

het gebruik ervan. Men wordt verzocht de kleedkamertjes rein te houden. 

Groepen kunnen gebruik maken van de groepskleedkamers ( kelderverdieping ). Op eenvoudig 

verzoek kan een sleutel meegegeven worden. 

 

Art.38  De benodigde kapstokken worden met alle kledij en schoeisel erop opgehangen in de daartoe 

bestemde kastjes in de vestiaireruimte ( 0,5€ ).Na gebruik wordt de sleutel teruggeplaatst en krijgt 

men de 0,5€ terug. Na gebruik dient de kapstok terug opgehangen op de verzamelplaats. 

 

Art.39 Gebruiksverplichtingen in de zwemhal en het bad : 

Alvorens te baden is het gebruik van het stortbad ( doorloopdouche ) en de voorziening voor 

voetontsmetting ( waadbakken )verplicht  

de baders en begeleiders moeten zich onmiddellijk schikken naar de richtlijnen van de redders of 

personen die daartoe aangesteld zijn. 

 Zwemkledij : 

*de gedragen zwemkledij dient aangepast te zijn aan de goede zeden en is alleen toegelaten  in de 

zwemhal, de kleedruimtes, de stortbaden en bijhorende gangen. 

*zwemmen met gewone kledij is niet toegelaten , tenzij na uitdrukkelijk akkoord van  VZW 

Sportbeheer. 

 * Iedereen is verplicht zich blootvoets aan het bad te begeven.  

In bepaalde gevallen kunnen speciale overtrekschoenen ter beschikking gesteld worden. 

 Ploeterbad , ondiep en diep gedeelte : 

 Het kinderbad is voorbehouden voor kinderen en niet-zwemmers. 

Het is uitdrukkelijk verboden zich te begeven in het diep bad indien men niet voldoende kan 

zwemmen, zelfs onder toezicht van een derde persoon. Enkel de redders zijn gemachtigd om 

daarover te oordelen . Zij kunnen ten allen tijde een onveilig zwemmer terugsturen naar het ondiep 

bad. 

 Gebruik zwemlesmaterieel : 

* zwemlesmaterieel mag alleen gebruikt worden na toelating van de redders. 

* duikflessen en loodgordels worden alleen gebruikt door de duikersclub in de duikkuil. 

 Gebruik spelmaterieel : 

 * het gebruik is alleen toegelaten : 

  - op de dagen en uren voorzien door de VZW Sportbeheer. 

  - of na uitdrukkelijk akkoord van de VZW Sportbeheer ( scholen en verenigingen ) 

 * het is niet toegelaten om 

  - onveilige spelen te doen. 

  - om eender welk materieel naar het plafond of naar de ramen te werpen. 

  - persoonlijk materieel te gebruiken zonder voorafgaand akkoord van de redder. 

 

Art.40 Het is niet toegelaten om : 

 - drank, etenswaren en kauwgom te gebruiken in kleedkamers en de zwemhal. 

 - elkaar in het water te duwen of elkaar onder te duwen. 

 - met meerdere personen op de duikplank te staan of gevaarlijke sprongen uit te voeren. 

 - in de landingszone van de duikplank te zwemmen tijdens het gebruik ervan. 

 - te lopen rond het bad of in de kleedruimtes. 

 - te zwemmen in afgebakende zones voor zwemlessen, clubtrainingen, enz. 

 - andere baders lastig te vallen of opzettelijk te hinderen. 

 - reddingstuigen zonder noodwendigheid aan te raken. 

 - zeep te gebruiken op andere dan daartoe voorziene plaatsen. 

 - de stort- of voetbaden op een niet verantwoordde of overbodige wijze te gebruiken. 

 - in de cafetaria of buiten de bad- en kleedlokalen in zwemkledij rond te lopen. 

 - het zwemwater op welke wijze ook te bevuilen. 

 - zonder toelating in de niet voor het publiek toegankelijke lokalen te verblijven. 
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