
Huishoudelijk reglement 
voor het gebruik van het gemeentelijk zwembad Wevelgem

Algemeen

• Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle bezoekers van het gemeentelijk zwembad. Het reglement heeft tot doel de 
veiligheid , de orde, de rust en de hygiëne in het zwembad te verzekeren.
Iedere bezoeker is gehouden het reglement te kennen en verbindt er zich toe dit stipt na te leven. De bezoeker zal verder 
de richtlijnen, gegeven door het toezichthoudend personeel, strikt opvolgen. 

• Het niet naleven van gelijk welk artikel van dit reglement kan aanleiding geven tot de onmiddellijke ontzegging door het 
zwembadpersoneel. Bij deze maatregel wordt het inkomgeld niet terugbetaald. Desgevallend kan de politie opgeroepen 
worden.

• Het zwembadpersoneel heeft bovendien het recht om elke persoon die een gevaar oplevert voor de veiligheid en de 
gezondheid van de aanwezigen of die gedrag vertoont die niet strookt met de goede zeden de toegang te verbieden (vb. 
dronkenschap, ordeverstoring, niet naleving reglement, e.d.).

• In geval van overmacht kan het zwembad op elk moment gesloten worden. Het gemeentebestuur en het personeel kunnen 
op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de ontruiming/evacuatie van het gebouw om welke reden dan 
ook. Enige vorm van compensatie of terugbetaling is bijgevolg uitgesloten.

• Het bezoek aan het zwembad gebeurt op eigen risico. Het gemeentebestuur of personeel kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor ongevallen, diefstal en beschadigingen van eigendommen van bezoekers, noch in het gebouw noch op de 
parking.

•  Wie schade aanbrengt zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld.
•  Het zwembadgebouw is een openbare plaats waar een algemeen rookverbod geldt. 
•  Dieren zijn in het zwembadgebouw niet toegelaten, met uitzondering van een assistentiehond voor personen met een 

handicap. De assistentiehond kan de persoon begeleiden tot in de cafetaria en in de geschoeide zone. Toegang tot de 
kleedkamers en zwemhal blijft verboden voor dieren.

•  Elke bader is verplicht vóór het betreden van de zwemhal door de doorgangdouches te lopen ofwel een douche te nemen.
•  Gevonden voorwerpen geef je af aan het personeel.

Openingsuren en toegangsprijzen

•  De openingsuren, sluitingsdagen en tarieven, vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen,  kan je terug-
vinden in de hal van het zwembadgebouw, op de gemeentelijke website of kunnen opgevraagd worden op de sportdienst. 
Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende sluitingsdagen vastleggen. Deze worden tijdig gecommuni-
ceerd, onder meer via de gemeentelijke website en de infokrant.

•  Aanvragen om buiten de normale openingsuren het zwembad te gebruiken dienen schriftelijk aangevraagd te worden op 
de sportdienst of digitaal via de gemeentelijke website.

•  Elke bader moet in het bezit zijn van een toegangsbewijs en dit op verzoek van het personeel kunnen voorleggen. Dagtic-
kets kunnen enkel aangekocht worden op het ogenblik van de zwembeurt. Toegangsbewijzen zijn niet terug betaalbaar. 
De abonnementskaarten zijn strikt persoonlijk en zijn enkel te verkrijgen op de sportdienst tijdens de openingsuren. 

•  Met een geldig toegangsbewijs kan tot 30 minuten voor sluitingstijd de zwemactiviteit aangevat worden. 



Zwemkledij en zwemmateriaal

Aansluitende zwemshort
tot boven de knie

Zwembroek Surf t-shirtBadpak Bikini Wetsuit

• Men mag de kleedcabine enkel verlaten in fatsoenlijke en propere zwemkledij. Onder zwemkledij wordt verstaan: 
Voor de heren een zwembroek, aansluitende zwemshort of wetsuit, exclusief ontworpen om te zwemmen. Voor de dames 
een badpak, een bikini of een wetsuit. Voor kinderen een zwembroek en eventueel een surf T-shirt, een badpak, een bikini 
of een wetsuit.

• Er kan enkel met toegelaten zwemkledij gezwommen worden. De toegelaten kledij is geafficheerd in de inkom van het 
zwembadgebouw. Uitzonderingen hierop, worden enkel toegelaten omwille van medische en/of sporttechnische redenen 
(reddend zwemmen).

• Sportduikers mogen enkel tijdens de aan hen toegewezen uren  hun specifieke duikuitrusting dragen.
• Zwemgordels, zwembandjes en zwemplankjes staan ter beschikking van de baders.

Kleedruimtes 

• De vloeren in de kleedruimtes en in het zwembad mogen door niemand met schoeisel betreden worden, enkel door het 
zwembadpersoneel, trainers en leerkrachten mits aangepast schoeisel.  

• Het omkleden gebeurt in de daartoe voorziene individuele cabines. De cabines worden door 1 persoon gebruikt en niet 
door meerdere. 

• De gezinscabines zijn enkel beschikbaar voor families met kinderen.
• De groepscabines zijn enkel beschikbaar voor scholen, clubs of verenigingen. Uitzonderingen hierop kunnen op de sport-

dienst worden aangevraagd. 
• Elke gebruiker van de individuele – of gezinscabine is verplicht zijn kledij op te bergen in de daartoe voorziene lockers.
• De kleedmandjes worden geacht na gebruik op de voorziene plaats teruggebracht te worden.

Veiligheid

• Niemand mag het water betreden wanneer er geen redders aanwezig zijn.
• De aanwezigheid van een reddingsdienst ontslaat de bader niet van zijn eigen verantwoordelijkheid of die ten aanzien van derden.
• Als toeschouwer is het niet toegelaten te vertoeven op plaatsen voorbehouden aan de zwemmers.
• Specifieke duikoefeningen (apneu, diepteoefeningen, …..) worden enkel toegestaan nadat de toezichthoudende redder 

hiervan op de hoogte is gebracht en zijn toestemming heeft gegeven.
• Medische complicaties, die gevaar opleveren voor verdrinking, worden vooraf gemeld aan een redder. 
• Kinderen onder de 6 jaar en kinderen die onvoldoende kunnen zwemmen moeten begeleid worden door een toezichthou-

dende meerderjarige. Deze begeleiders houden voortdurend toezicht in de directe omgeving van het kind.



• Het al dan niet toelaten van het gebruik van springplank, ballen, zwemhulpmiddelen of ander zwemspeelgoed wordt bepaald 
door de redders naargelang de bezetting van het zwembad en in functie van de veiligheid en de aard van de activiteiten.

• Kinderen die niet kunnen zwemmen mogen met hulpmiddelen (bandjes en/of gordel) in het ondiepe en diepe gedeelte van 
het grote bad zwemmen mits toezicht van een meerderjarige. 

In de zwembadhal is het verboden: 

• Kauwgum en andere eetwaren te gebruiken.
• Te lopen.
• Achterwaarts van boord, blok of duikplank te springen. 
• Andere baders lastig te vallen of opzettelijk te hinderen. 
• Elkaar te duwen, elkaar onder te duwen. 
• Zijwaarts of met twee van de duikplank te springen.
• Overdreven luidruchtig te zijn.
• Elke vorm van overlast te plegen.
• Te duiken in ondiep water.
• Reddingsmaterialen zonder noodwendigheid te gebruiken of te verplaatsen. 
• Het zwemwater op welke wijze ook te bevuilen.

Privézwemmen

• Het geven van privé zwemlessen is enkel toegestaan met een lesgeverspas. Personen die familieleden occasioneel en zon-
der vergoeding leren zwemmen, zijn niet onderworpen aan deze vereiste.

• De procedure voor aanvragen lesgeverspas en de bijhorende modaliteiten zijn te verkrijgen op de sportdienst of vind je op 
de gemeentelijke website.

Schoolzwemmen, clubzwemmen en groepszwemmen

• Dit huishoudelijk reglement geldt ook tijdens het school, club - of groepszwemmen.
• Voor het school-, club- of groepszwemmen gelden er bijkomende modaliteiten. De modaliteiten en afspraken zijn te ver-

krijgen op de sportdienst.


