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Zwembad. Huishoudelijk reglement.
Aanleiding
implentatie van nieuw reglement huur bad 'huurovereenkomst 2' in reglement van
interne orde.
Regelgeving
Reglement van interne orde GR dd. 13 mei 2019
Feiten, context en argumentatie
Mogelijkheid tot afhuren van het zwembad waarbij de huurder zelf voorziet in redders.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: Onderstaande huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd:
Huishoudelijk reglement zwembad
Titel 1 - Algemeen
Artikel 1: Het gemeentelijk zwembad ‘Poseidon’, Geraardsbergsestraat 31 staat onder
beheer van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 2: Aan het hoofd van het zwembad staat een beheerder. Hij staat in voor de orde
en de tucht en zorgt voor een vlot functioneren van de dienst.
Artikel 3: De kassier(sters) of het personeelslid dat hen vervangt is verantwoordelijk
voor de kassa. Het lokaal van de kassa is alleen toegankelijk voor de kassier(sters) of het
personeelslid aangeduid door de beheerder.
Artikel 4: Het is verboden:
• Te roken in de zwem-, bad- en kleedlokalen.
• Zwemmaskers te gebruiken met breekbare vensters.
• Zeep of aanverwante producten te gebruiken in het zwembad.
• Als toeschouwer te vertoeven op plaatsen voorbehouden aan zwemmers.
Artikel 5: Leurhandel, kopen en verkopen in de inrichting en op het domein van het
zwembad zijn verboden.

Titel 2 - Toegang
Artikel 6: De inrichting is gans het jaar toegankelijk voor het publiek. De openingsuren
en sluitingsdagen worden vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.
De openingsuren en sluitingsdagen zijn aangeduid aan de ingang en zijn terug te vinden
op de gemeentelijke website.
Artikel 7: Het college van burgemeester en schepenen kan een tijdelijke sluiting bevelen
om redenen van openbaar nut of om gezondheidsredenen.
Artikel 8: De toegangsprijzen worden door de gemeenteraad vastgesteld en zijn terug te
vinden aan de ingang en op de gemeentelijke website.
Artikel 9: Toegang wordt geweigerd aan personen in staat van dronkenschap, in
onzindelijke toestand, aan huid- of andere ziekten lijdend of niet geheelde verwondingen
dragend. Dieren mogen niet in de inrichting gebracht worden.
Artikel 10: Bij grote volkstoeloop behoudt de beheerder zich het recht voor het verblijf
in het zwembad te beperken.
Artikel 11: Het toegangsbewijs moet getoond worden op verzoek van het personeel van
het zwembad.
Artikel 12: Kinderen die jonger zijn dan 8 jaar en/of die onvoldoende zwemvaardig zijn
hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder, in
badkleding, die zelf beschikt over voldoende zwemvaardigheid en mee het water ingaat.
Bij groepen dient er per 10 zwemmers minstens 1 begeleider te zijn.
Artikel 13: De kassa wordt een halfuur voor sluitingstijd gesloten.
Artikel 14: Alvorens te baden is het stort- en voetbad verplicht.
Artikel 15: Het is verboden de inrichting te betreden voor de openingsuren of na de
sluitingsuren.
Titel 3 - Kleedkamers
Artikel 16: De scheiding tussen geschoeide en ongeschoeide delen in het zwembad dient
geëerbiedigd te worden. Toelating van het personeel is nodig om uitzonderlijk geschoeid
de zwemhal te betreden.
Artikel 17: Het gebruik van doorgangscabines is verplicht. De kledij en andere
bezittingen moeten onder eigen verantwoordelijkheid in de daartoe bestemde
opbergkastjes worden bewaard.
Titel 4 - Zwemkledij
Artikel 18 Zwemmen wordt enkel toegestaan met specifieke zwemkledij.
Toegelaten zwemkledij is:
• Zwemshort boven de knie
• Badpak
• Zwembroek
• Bikini
• Aansluitende zwembroek
Niet-toegelaten zwemkledij is:
• Zwemshort onder de knie
• Buitenkledij
• Burkini
• String
• Ondergoed als zwemkledij
• Ondergoed onder zwemkledij
Artikel 19: Het is verboden zich buiten de zwem-, bad- en kleedlokalen te begeven in
zwemkledij.
Titel 5 - Veiligheid
Artikel 20: Het personeel en de redders in het bijzonder, staan in voor de veiligheid en
de goede orde. Zij zijn dus gemachtigd deze personen uit te sluiten welke weigeren zich
naar hun onderrichtingen te schikken. Bij weerspannigheid wordt de beheerder

gewaarschuwd en kan de hulp van de politie ingeroepen worden.
Artikel 20: De beheerder en het personeel van het zwembad kunnen voor geen enkel
ongeval aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 21: De baders moeten gehoorzamen aan de bevelen van de badmeesters,
redders en andere personeelsleden met dienst.
Artikel 22: Het is verboden:
• Zich te begeven in de ‘grote diepte’ indien men niet voldoende kan zwemmen, zelf
onder toezicht van een derde persoon. Het bevoegd personeel alleen is
gemachtigd daarover te oordelen.
• De reddingsmiddelen zonder noodwendigheid aan te raken.
• De stortbaden op een niet verantwoorde of overbodige wijze te gebruiken.
• gewaagde oefeningen uitvoeren
• rond het zwembad te rennen of onveilige spelletjes te spelen op de kade
• andere baders te hinderen bij het zwemmen
• harde ballen te gebruiken
• op de scheidingskoorden te hangen, zitten of staan.
Artikel 23: De aanwezigheid van redders ontslaat de bezoekers niet van eigen
verantwoordelijkheid, ook niet ten aanzien van derden.
Titel 6 - Schade
Artikel 24: Het gemeentebestuur en het personeel zijn niet aansprakelijk voor
ongevallen of voor het verliezen of het ontvreemden van voorwerpen. Geen klacht wordt
aanvaard in verband met voorwerpen welke tijdens het verblijf in het zwembad verloren
of ontvreemd worden. Klachten moeten aan de beheerder worden overgemaakt
Artikel 26 Het is verboden het gebouw of de voorwerpen te beschadigen door geschrift
of bevuiling.
Titel 7 - Afhuring
Artikel 27: Verenigingen of individuen die het zwembad willen afhuren, vragen dit
elektronisch aan. Dit wordt definitief na ondertekening van één van de overeenkomsten,
waarvan de modellen (2) als bijlage bij dit reglement worden gevoegd.
Titel 8 - Schoolzwemmen
Artikel 28: Voor schoolzwemmen geldt dit reglement samen met een protocol
schoolzwemmen, waarvan het model als bijlage bij dit reglement wordt gevoegd.
Titel 9 - Zwemles
Artikel 29: Les geven mag enkel na aanvraag voor erkenning en ondertekening van een
overeenkomst, waarvan het model en bijhorende voorwaarden als bijlage bij dit
reglement worden gevoegd. Dit artikel geldt niet voor groeperingen die buiten de
normale openingsuren gebruik maken van het zwembad. Deze blijven volledig
verantwoordelijk voor gebeurlijke voorkomende ongevallen.
Titel 10- Privacy
Artikel 30: Conform de Europese privacywetgeving (GDPR) beschikt zwembad Poseidon
(gemeente Brakel) over een privacyverklaring. Deze kan geraadpleegd worden op de
gemeentelijke website www.brakel.be/privacy-beleid/ . Zwembad Poseidon verbindt er
zich toe de privacygegevens maximaal te beschermen.
Artikel 31: Het is verboden om GSM, MP3 en andere multimedia-apparatuur te
gebruiken in het zwembad. Foto’s en/of filmpjes voor promotionele doeleinden
(gemeentelijke website, folders, facebook,…) kunnen enkel genomen worden met
schriftelijke toestemming van een volwassene.
Titel 11 - Slot
Artikel 32: Ieder badgast wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement.
Artikel 33: Elke inbreuk op dit reglement kan door het personeel worden vastgesteld.
Het personeel kan hiertoe ook beroep doen op de lokale politie.
Titel 12- overgangsbepalingen

Artikel 34: Het besluit van de gemeenteraad dd. 13 mei 2019 betreffende “zwembad.
Reglement van interne orde” wordt opgeheven vanaf 15 november 2021. Dit besluit
treedt in werking op 15 november 2021.
De Algemeen Directeur,
Jurgen De Mets

De Algemeen Directeur,
Jurgen De Mets
#$ondertekening1$#

Namens de Gemeenteraad:
De Voorzitter Gemeente- en OCMW
raad,
Marcel Saeytijdt
Voor éénsluidend afschrift,
Brakel, 26 oktober 2021
De Voorzitter Gemeente- en OCMW
raad,
Marcel Saeytijdt
#$ondertekening2$#

