
 

 

1. TOEGANG TOT HET ZWEMBAD 

Voor de plaatsen binnen het domein van het zwembad ‘Badhuis’ te 

Menen, gelden voor de bezoekers, onverminderd de wettelijke of 

andere reglementaire beschikkingen, de navolgende bepalingen:  

1.  Het is verboden geli jk welke handeling te stellen waardoor 

het oorspronkelijk karakter zou worden verstoord, of 

waardoor enige beschadiging of vernietiging zou ontstaan, 

hetzij aan de beplantingen, hetzij aan geli jk welke roerende 

en onroerende voorwerpen welke zich in het zwembad en 

omgeving bevinden.  

2.  Het is verboden iedere handeling te stellen waardoor de 

rust en orde zou worden verstoord (bv. manifestaties, 

samenscholingen, doorgangen belemmeren, zich 

onbetamelijk te gedragen, vuilnis te storten –  deze 

opsomming is niet limitatief noch van aanwijzende aard).  

3.  Er mag binnen het domein niet worden geleurd noch 

koopwaren worden uitgestald, noch verkocht noch bij wijze 

van reclame worden aangeboden, uitgezonderd door 

concessie toegestaan door het bevoegde beheersorgaan.  

4.  Het publiek dient zich te gedragen naar de richtl ijne n die 

het op een behoorlijke wijze door het zwembadpersoneel of 

door middel van aanwijzingen en borden ter kennis worden 

gebracht.  

5.  Iedere bezoeker is overeenkomstig de artikelen 1382, en 

volgende in het burgerlijk wetboek, verantwoordelijk voor 

de schade door hem veroorzaakt. Verenigingen kunnen als 

zodanig verantwoordelijk gesteld worden. De leraars, 

leiders of monitors van scholen, jeugd - en andere 

verenigingen zijn verantwoordelijk voor de personen die 

onder hun leiding staan.  

6.  Elke beschadiging geeft a anleiding tot betaling van een 

vergoeding gelijk aan de herstellingskosten of de kosten van 

vervanging van het beschadigde.  

7.  Geen enkele klacht wordt aanvaard betreffende voorwerpen 

die gedurende het verblijf in het zwembad zouden verloren 

of ontvreemd zijn.  

8.  Door het eenvoudig feit van hun verblijf op de in hoofde 

vermelde plaatsen verklaren de bezoekers zich te 

onderwerpen aan alle beschikkingen van onderhavig 

reglement en inzonderheid zich rekenschap te geven van 

hun verantwoordelijkheid inzake de schade  toegebracht aan 

beplantingen, gebouwen, installaties, goederen en 

tegenover derden. Personeelsleden van het zwembad 

hebben te al len tijde het recht hun controletaak uit te 

oefenen.  

9.  Toegang tot de zweminrichting kan ontzegd worden aan 

diegene wiens gedrag opspraak verwekt of die zich niet 

schikken naar het reglement. Daartoe zal het reglement op 

een goed zichtbare plaats aan de ingang van het zwembad 

aangebracht worden.  

10.  De aard van het gebruik van de infrastructuur is slechts 

toegestaan voor de door het b eheersorgaan zelf 

aangekondigde of met de gebruikers afgesproken activiteit. 

De aangekondigde of afgesproken gebruiksuren dienen 

strikt nageleefd te worden.  

11.  Het is verboden publiciteit te voeren onder eender welke 

vorm of plaats behalve na akkoord van het beheersorgaan.  

12.  Dieren worden niet toegelaten in het zwembadcomplex.  

13.  Elke bader moet een stortbad nemen, en zich te begeven 

via de waadbak naar de kaden en het zwembad.  

14.  De directie heeft het recht om elke persoon die een gevaar 

blijkt op te leveren voor de veil igheid en de gezondheid van 

de aanwezigen, de toegang tot de instelling ti jdeli jk of 

definit ief te verbieden (dronkenschap, personen onder 

invloed , ordeverstoring, n iet naleving van dit reglement, 

personen die lijden aan huidaandoeningen en/of ande re 

besmettelijke ziekten of kwalen, personen die niet geheelde 

wonden vertonen of met besmettelijke ziektes, personen 

die zich om andere redenen in een staat bevinden die hun 

weigering rechtvaardigt) .  

 

 

 

15.  't bADhUIS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 

het oplopen van blessures of ziektes door het                         

( verkeerdelijk  ) gebruiken van de brobbelbaden , 

stoomcabines en/of het solarium.  

16.  Kinderen van minder dan 8 jaar zijn steeds vergezeld van  

een toezichthoudende ouder dan 14 jaar die te al len ti jde 

de nodige voorzieningen treft voor de veiligheid van het 

kind. De kinderen dienen voortdurend onder toezicht te 

blijven van hun begeleider.  

17.  Je abonnement is strikt persoonlijk.  

18.  Lijd je aan één of andere ziekte of handicap (hartpatiënten, 

epilepsiepatiënten, …), vertel het dan bij je aankomst aan 

de verantwoordelijke redder.  

19.  Gevonden voorwerpen geef je af aan het personeel.  

20.  Alle gevallen welke niet in dit reglement voorzien zijn 

vallen onder de bevoegdheid van het beheersorgaan. 

Aanpassingen of wijzigingen aan het inwendig reglement 

behoren enkel tot de bevoegdheid van de aangestelde 

zwembaddirectie.  

Om tijdens het publiek zwemmen toegang te bekomen tot de 

zweminrichting moet men in het bezit z ijn v an een 

toegangsbewijs, t icket of abonnement dat moet getoond 

worden op verzoek van het zwembadpersoneel of op verzoek 

van de lokale polit ie. De toegang kan geweigerd worden indien 

de maximale bezettingsgraad van het zwembad bereikt wordt.  

2. TIJDSDUUR VOOR HET ZWEMMEN 

 a) publiek zwemmen  

21.  Tijdens het publiek zwemmen geldt in principe geen 

tijdsbeperking.  

22.  Bij bepaalde omstandigheden kan de directie beslissen de 

tijdsduur te beperken zonder compensatie voor het 

inkomgeld.  

23.  De op het uurrooster vermelde sluitingsuren zijn de 

tijdstippen waarop er gebeld wordt om de zwemhal te 

verlaten.  

24.  De kleedruimtes moeten verlaten worden ten laatste 30 

minuten na sluit ingsuur.  

25.  Er worden nieuwe baders toegelaten tot 30 minuten voor 

sluitingsuur.  

 b) schoolzwemmen – groepen - clubs 

26.  De overeengekomen en beperkte duur dient gerespecteerd 

te worden.  

3. ALGEMEEN TOEZICHT 

27.  De door het beheersorgaan aangestelde personeelsleden 

waken over de stipte uitvoering van dit reglement  

4. AANSPRAKELIJKHEID 

28.  Noch het badhuis,  noch de directie of medewerkers, kunnen 

op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor 

gebeurlijke ongevallen en de sluiting van één of meerdere 

attracties of zelfs de ontruiming/evacuatie van het 

complex, om welke reden dan ook. Enig e vorm van 

compensatie of restitutie is bijgevolg uitgesloten . 

5. ROOKVERBOD 

29.  Het K.B. dd. 31/03/1987 tot het verbieden van roken in 

openbare plaatsen dient nageleefd de worden.  

6. DE KLEEDKAMERS 

30.  Het is slechts toegelaten zich om te kleden in de daartoe 

bestemde kleedkamers. Men mag er slechts de 

noodzakeli jke tijd verblijven. De deuren van de individuele 

kleedhokjes dienen tijdens het gebruik ervan afgesloten te 

zijn. De kleedkamers dienen rein te worden gehouden.  

31.  Alle kledij en schoenen moeten weggeborgen worden in de 

kleedkastjes, die te allen tijde dienen afgesloten te zi jn. Er 

mag geen kledij  achterbli jven in de individuele cabines.  

 



 

 

7. HYGIENE 

32.  Neem verplicht een douche voor én na je zwembeurt en 

spoel je voeten onder de voetsproeiers.  

33.  Zeep en shampoo gebruik je alleen in de doucheruimte 

34.  Rond de baden, in de blote -voetengang van de kleedkamers 

en op het zwemmersterras stap je blootvoets of op sl ippers.  

35.  Zwembadmedewerkers en begeleidende leerkrachten 

moeten in de blootvoetse zone eveneens speciaal 

aangepast schoeisel dragen.  

36.  Het is verboden afval achter te laten, tenzij in de daartoe 

bestemde recipiënten.  

8. ZWEMKLEDING, ZWEM- EN DUIKMATERIAAL 

37.  De gedragen zwemkledij dient aangepast te zijn aan de 

goede zeden en is alleen toegelaten in de stortbaden, 

kleedruimtes, zwemhal en bijhorende gangen. Gewone 

kledij wordt niet toegelaten in de zwemhal.  

38.  Onder zwemkledij wordt verstaan: voor de heren/jongens 

een aanspannende zwembroek en voor de dames/meisjes 

een badpak of bikini. In  deze zwemkledij mogen géén 

zakken en/of ritssluitingen zitten. Eventueel gecombineerd 

met een badmuts. Enige andere vormen van kledij  word t om 

hygiënische / ecologische /veiligheids -/en/of medische 

redenen niet toegestaan binnen de zwemhal .  

39.  Iedereen is verplicht zich blootvoets aan het bad te 

begeven . Redders, toezichters, trainers, leerkrachten en 

zwembadmedewerkers mogen de blote voetenzones slechts 

met schoeisel betreden dat enkel voorbehouden is voor 

zwembadgebruik en dat proper is.  

9. WAT JE NIET MAG 

40.  onveilige spelen te doen en zelf ballen mee te brengen 

andere dan strandballen  

41.  te zwemmen in afgebakende zones voor zwemlessen, 

clubactiviteiten etc.  

42.  andere baders lastig te vallen of opzettelijk te hinderen  

43.  het publiek lastig te vallen met geroep of law aai  

44.  te lopen rond het bad of in de kleedruimtes  

45.  spelen te beoefenen welke voor de andere baders hinderen 

of gevaarli jk zi jn en te duwen, vechten , onderduwen , 

onder water houden of andere geweldige handelingen te 

doen  

46.  het zwemwater op welke wijze ook te bevuilen  

47.  de stortbaden op een niet verantwoorde of overbodige 

wijze te gebruiken  

48.  daden te stellen die niet stroken met de welvoegelijkheid 

en goede zeden  

49.  de inrichting, de toestellen, het meubilair te gebruiken op 

een manier dat niet strookt met de oorspronkelijke 

bestemming ervan 

50.   reddingsmateriaal/noodknoppen zonder noodzaak 

aanraken of verplaatsen 

51.  zonder begeleiding met zwembandjes of drijfmiddelen te  

zwemmen waar je niet kan staan  

52.  geluidsapparatuur meebrengen, fot ograferen en/of filmen 

in of aan de baden (tenzij  mits uitdrukkelijke toestemming 

van het personeel).  

53.  gevaarli jke en/of scherpe voorwerpen in de kleedkamers of 

het zwembad mee te nemen.  

54.  zonder toestemming van het management publicaties 

afficheren in het gebouw. 

55.  het personeel hinderen in het uitvoeren van zi jn/haar 

taken. 

Deze opsomming is niet beperkend. In geval van betwisting oordeelt de 

directie of haar vervanger.  

10. SCHOOL- EN CLUBZWEMMEN 

56.  Begeleiders dragen een zwemshort, T -shirt  en aangepast 

schoeisel zodat deze kunnen onderscheiden worden als deel 

uitmakende van de aanwezige school / groep  / club. 

57.  Groepen dienen bij aanvraag tot gebruik steeds een 

groepsverantwoordelijke aan te duiden die de groep van de 

gebruikersrichtlijnen op de hoogte brengt en de 

veil igheidsvoorschriften doet naleven.  

58.  Bij het school- en groepszwemmen dient een afgevaardigde 

persoon toezicht uit  te oefenen op de leden onder zijn/haar 

gezag, en alle nodige voorzieningen te nemen i.v.m. de 

veil igheid van de deelnemers onder zijn toezicht .  

59.  Niet-zwemmers worden door het Badhuis niet meer 

opgevangen.  

60.  Dit intern reglement geldt ook voor het school - ,   club –  en 

groepszwemmen. 

11. ZWEMLES 

61.  Het geven van privaatzwemlessen (onbetaald of betaald)  

door personen die niet behoren tot het aangestelde 

zwembadpersoneel wordt niet toegestaan . 

62.  Enkel scholen, zwemclubs en het aangestelde 

zwembadpersoneel kunnen in de vooraf afgesproken banen 

aan groepen zwemles geven.  

63.  Zwemlesmateriaal mag alleen gebruikt worden na toelating 

van de redders en voor de doelein den waarvoor het werd 

ontworpen. 

64.  Bepaalde baden of zwemzones kunnen afgesloten worden 

voor aparte activiteiten. Ze zijn dan niet toegankelijk voor 

de andere zwemmers 

12. TIPS 

65.  Laat geld, sieraden en waardevolle voorwerpen thuis. Is dat 

niet mogeli jk, berg ze da n op in de kleedkastjes. Controleer 

steeds of je kastje effectief gesloten is.  

66.  Respecteer de andere bezoekers en draag op een 

respectvolle manier zorg voor de infrastructuur.  

67.  Onze medewerkers staan altijd open voor je vragen of 

suggesties. Benader hen steeds op een respectvolle manier, 

ze zijn er om te helpen.  

68.  Mocht je tegen situaties aanlopen die je als vreemd of 

hinderlijk ervaart,  dan zi jn wij steeds bereid om ze toe te 

lichten of op te lossen.  

13. CAMERABEWAKING 

69.  Als bezoeker van het zwembad Badhuis word je gefilmd 

volgens de afspraken voorzien in de vigerende wetgeving 

(oa. KB van 21/3/2007). Door het betreden van het complex 

geef je toestemming dat je gefilmd wordt. De beelden 

worden enkel gebruikt om de veiligheid en de orde te 

bewaken, alsook voor het opvolgen van onregelmatigheden 

en het verzamelen van bewijzen van misdrijven, schade met 

mogelijks identificatie van daders, ordeverstoorders, 

getuigen en/of slachtoffers.  De camera’s zijn zo geplaatst 

dat de intimiteit van de bezoeker nooit geschonden wordt.  

De beelden worden 21 dagen bewaard. Iedereen die gefilmd 

wordt heeft recht op inzage van de beelden, op voorwaarde 

van een gemotiveerd verzoek aan de directie van het 

zwembad Badhuis.  

14. KLACHTEN 

70.  Mocht je,  ondanks ons streven om je verblijf  hier zo 

aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een 

klacht in te dienen, dan kan je terecht aan de kassa/onthaal 

van het zwembad Badhuis  

15. SANCTIES 

71.  Iedere inbreuk tegen de bepalingen van dit reglement kan 

leiden tot een tijdelijke of definit ieve beëindiging van de 

toegang en het gebruik van de infrastructuur, zonder enige 

ingebrekestelling en zonder dat de gebruiker aanspraak kan 

maken op enige schadevergoeding.  

72.  Iedere inbreuk die schade berokkent, zal verhaald worden 

door de persoon die deze heeft veroorzaakt.  


