Huurovereenkomst zwembad
Naam:
Adres:
Tel:
Datum:
Na Voorafgaandelijk overleg sluiten zwembad Poseidon Brakel en bovenstaande
gemeente/sportdienst/vzw/club/natuurlijk persoon een huurovereenkomst af.
Artikel 1: De huurder krijgt het 25-meterbad en/of intructiebad ter beschikking volgens onderstaand
schema:
Datum
Dag
uur
Bad

Artikel 2: De tarieven voor de huur van het zwembad worden vastgesteld door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 3: Wanneer de huurder om één of andere reden de accommodaties niet wenst te gebruiken
op één van de dagen en/of uren vermeld in artikel 1, dient hij dit 1 dag op voorhand te melden.
Zoniet worden de volledige huurkosten aangerekend (met uitzondering van overmacht).
Artikel 4: De huurder kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding indien het zwembad
om één of andere reden zou gesloten zijn op de in art. 1 vermelde dagen en uren. De huurder kan
geen aanspraak maken op enige schadevergoeding indien het zwembad om één of andere reden de
overeengekomen dagen en uren dient te wijzigen, of het zwembad langdurig of definitief en geheel
of gedeeltelijk dient te sluiten.
Artikel 5: De huurder staat zelf in voor de goede orde en tucht in het zwembad en dit vanaf de
aankomst (max. 15 min. vóór het overeengekomen uur) tot en met het verlaten van de instelling
(max. 15 min. na het overeengekomen uur).

Artikel 7: Het zwembad en huurder hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de veiligheid
van de baders. Het zwembad voorziet redders voorgeschreven volgens de Vlarem II bis en eventuele
latere wetgeving. De huurder voorziet minstens 1 toezichthoudend persoon per 35 baders. De
toezichthoudend persoon bevindt zich steeds op de kade. Wanneer het bad gehuurd wordt om te
duiken is de huurder volledig verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, verdrinkingen. De
huurder voorziet een toezichthoudend persoon met het juiste diploma (duiker-redder) en bezorgt
hiervan een kopie aan het zwembad.
Artikel 8: Een lesgever moet toezicht doen terwijl hij/zij les geeft. Dit mag maximum gaan over
lesgeven aan 35 baders. De lesgever moet zich dan op de kade bevinden en alle baders die tot zijn
groep behoren rechtstreeks kunnen gadeslaan. Wanneer de lesgever mee in het water gaat met de
baders wordt het toezicht overgenomen door een andere aanwezige toezichter
Artikel 9: De huurder is aansprakelijk voor de beschadigingen en vernielingen veroorzaakt tijdens de
gebruiksuren. Hij is tevens aansprakelijk voor diefstal tijdens de gebruiksuren.
Artikel 10: Indien de huurder zich niet houdt aan de voorwaarden van deze overeenkomst, of in
geval van misbruik, kan het zwembad de toegang tot de accommodaties aan de huurder tijdelijk of
definitief ontzeggen zonder dat de huurder aanspraak kan maken op enige vergoeding of
schadeloosstelling.
Artikel 11: De huurder verklaart tijdens het gebruik de bepalingen van het reglement van interne
orde te respecteren. Deze verordening is te lezen in de inkomhal van het zwembad en in bijlage van
deze overeenkomst wordt een exemplaar van de verordening toegevoegd.
Artikel 12: Het zwembad stelt hulpmiddelen en spelmateriaal ter beschikking. Het ontleende
materiaal van het zwembad wordt met respect gebruikt:
•
•
•

Gebruiken waarvoor het dient;
Netjes opbergen;
Geen beschadigingen aanbrengen.

Artikel 13: Het zwembad stelt een onderhouden EHBO lokaal voor de eerste verzorgingen, alsook
een AED toestel ter beschikking.

Voor akkoord

Nicky Van der Schueren / zwembadbeheerder

verantwoordelijke

Gelieve één ondertekend exemplaar te sturen naar zwembad@brakel.be of op te sturen naar
gemeentelijk zwembad ‘Poseidon’, Geraardsbergsestraat 31, 9660 Brakel

