
 

Overeenkomst tussen  

lesgevers zwemlessen  

en gemeente Brakel 

 

Overeenkomst tussen gemeente Brakel zwembad Poseidon en de lesgever zwemlessen: 

 

- Naam lesgever: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Telefoon/GSM: …………………………………………………………………………………………………………………… 

__________________________________________________________________________________ 

De lesgever verklaart in orde te zijn met de administratieve verplichtingen verbonden aan het geven 

van zwemlessen: 

- Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

- In orde met fiscale, sociale en andere wettelijke verplichtingen 

 

OF 

 

De lesgever verklaart tijdelijk les te geven aan een familielid / in het kader van een stageopdracht en 

verklaart op erewoord dat deze lessen onbezoldigd zijn. 

 

De lesgever kan volgende kwalificaties voorleggen: 

o Ik ben bachelor/master L.O.:   ja   /   nee   (schrappen wat niet past)  

o Ik heb een ander diploma/getuigschrift (zie intern reglement):  

  

……………………………………………………………………………………. 

 

De lesgever verklaart kennis genomen te hebben met het reglement voor lesgevers en zich hieraan 

te houden. Indien de lesgever geen overeenkomst heeft getekend zal hij/zij niet meer toegelaten 

worden tot het zwembad om zwemlessen te geven. 

 

Opgemaakt in tweevoud te Brakel op …………………………. (datum) waarbij beide partijen erkennen om 

één exemplaar te hebben ontvangen. 

 

Voor ontvangst, 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Brakel/zwembad Poseidon              De lesgever 



Reglement voor zwemles tijdens publieksuren 

 

Artikel 1: lesgevers dienen minimum 18 jaar oud te zijn. 

Artikel 2: Erkende lesgevers dienen het nodige diploma te hebben. 

Diploma’s die voor erkenning in aanmerking komen zijn bachelors en masters (of in opleiding, 

creditbewijzen van het eerste en 2de jaar) lichamelijk opvoeding, Initiators zwemmen (trainer C), 

trainers of instructeurs B zwemmen en trainers A zwemmen, gediplomeerde zwembadmeesters vόόr 

2000. 

Artikel 3: Zowel de deelnemers als de lesgever moeten een zwemticket kopen aan de kassa. Het is 

aan de lesgever om de cursist duidelijk te informeren. 

Artikel 4: Tijdens de zwemles is de lesgever verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. 

Kinderen die jonger zijn dan 8 (of die onvoldoende zwemvaardig zijn) die voor of na de zwemles in 

het bad blijven dienen vergezeld te zijn door een persoon van 18 jaar of ouder, in badkledij, die zelf 

beschikt over voldoende zwemvaardigheid. Wanneer het kind niet vergezeld is door een volwassene 

zorgen de ouders en de lesgever ervoor dat het kind voor en na de les niet in het zwembad gaat. 

Artikel 5: Lesgevers geven les in het vrije gedeelte van het zwembad. Lesgeven in een baan kan niet. 

Er kan ook geen baan afgehuurd worden. 

Artikel 6: De lessen mogen de andere zwemmers niet hinderen. 

Artikel 7: De erkenning geldt voor één jaar en wordt stilzwijgend verlengd indien de zwemleraar op 

het einde van dat jaar nog aan de voorwaarde voldoet en de samenwerking gunstig wordt 

geëvalueerd. 

Artikel 8: De zwembadbeheerder en de zwemleraar komen overeen of het personeel de coördinaten 

van de lesgever mag doorgeven aan geïnteresseerde zwembadbezoekers. 

Artikel 9: Erkende lesgevers worden op de hoogte gebracht van de sluitingsdagen via de 

gebruikelijke kanalen (via kassa, website,…). 

Artikel 10: Elke lesgroep mag uit maximaal 4 personen bestaan per lesgever. Dit om de kwaliteit van 

de les te waarborgen. Wanneer de lesgever aan meer dan 4 personen per lesgroep wil lesgeven dient 

dit specifiek aangevraagd te worden aan het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 11: Het gebruik van didactisch materiaal van het zwembad is toegelaten. 

Artikel 12: Duiklessen of lessen aquafitness, aquagym zijn niet toegelaten tijdens de publieksuren 

(tenzij goedkeuring door het schepencollege). 

Artikel 13: Er kan enkel les gegeven worden tijdens de publieksuren. Tijdens de publieksuren die 

beschreven staan als ‘baantjeszwemmen’ en ‘seniorenzwemmen’ kan er geen les gegeven worden. 

Artikel 13: Lesgevers die zich niet houden aan de voorwaarden verliezen hun erkenning. 

Artikel 14: Na ingrijpende werkzaamheden, verbouwingen, reorganisatie van de uitbating zal dit 

reglement in functie van de situatie aangepast worden. 



 


