
  Reglement
Inwendige orde

zwembad Wielsbeke

Art. 1 Dit reglement is geldig voor het zwembad van Wielsbeke, gele-
gen aan de Hernieuwenstraat 14C te Wielsbeke, beheerd door 
de Raad van Bestuur van het AGB Wielsbeke.

Art. 2 Het toegangsticket en/of kortingskaart moet worden vertoond 
op verzoek van het personeel van het zwembad.

Art. 3 Kinderen beneden de zes jaar worden niet toegelaten, indien 
zij niet vergezeld zijn van een verantwoordelijk persoon die 
minstens 18 jaar is. 

Art. 4 Het geven van zwemlessen is streng voorbehouden aan het 
daartoe aangesteld personeel van het zwembad.

Art. 5 Personen met niet-geheelde wonden, of lijdend aan huidziek-
ten of besmettelijke ziekten of die kennelijk onder invloed van 
drank of drugs zijn worden niet toegelaten.

Art. 6 Groepen worden steeds begeleid door een begeleider. 
 Per groep is er minstens één begeleider aanwezig. Afhankelijk 

van de leeftijd, gezondheidstoestand,… van de zwemmers die-
nen meer begeleiders aanwezig te zijn. 

 De begeleiders houden toezicht vanop de kade en zorgen er 
samen met de redder voor dat het reglement inwendige orde, 
veiligheids- en hygiënevoorschriften zorgvuldig worden nage-
leefd. 

 Groepen dienen vooraf te reserveren.

Art. 7 De badkledij moet welvoeglijk zijn. Er kan enkel met toegela-
ten zwemkledij gezwommen worden.

 Ter verduidelijking:
• Geen enkele vorm van hoofddeksel wordt toegelaten in het 

zwembad, met uitzondering van een badmuts. Een badmuts 
is echter niet verplicht bij vrij zwemmen.

• Kinderen die niet zindelijk zijn moeten een zwempamper dragen.

Art. 8 Dieren zijn verboden. Papier of afval dient gedeponeerd te wor-
den in de daartoe voorziene vuilnisbakken.

Art. 9 Gebruikers en toeschouwers van de zweminfrastructuur en alle 
aanhorigheden dienen te gehoorzamen aan de aanwijzingen, 
richtlijnen en bevelen van de redders, toezichthouders en andere 
personeelsleden van de Dienst Vrije Tijd.

Art. 10 Het is verboden:
• Zich te begeven in de “grote diepte” indien men niet voldoende 

kan zwemmen, zelfs onder toezicht van een derde persoon. De 
badmeesters alleen zijn gemachtigd daarover te oordelen.

• In de gangen of rond het zwembad te lopen, of spelen te be-
oefenen die de andere badgasten zouden kunnen hinderen.

• In het water te spelen met ballen of met andere voorwerpen, 
tenzij met uitdrukkelijke toelating van de badmeesters (bij-
voorbeeld bij beperkt bezoek van het zwembad).

• Te roken, spijs of drank te gebruiken in de zwem-, bad- en 
kleedlokalen.

• De stortbaden op een niet-verantwoorde of overbodige wijze 
te gebruiken.

• Zeep of aanverwante producten te gebruiken in of rond het 
zwembad, tenzij in de douches.

• Zich in woord of daad zedeloos te gedragen.
• Het gebouw of de uitrusting te beschadigen door geschrift of 

door bevuiling.

Art. 11 Bij drukke bezetting van het bad, behoudt het bestuur zich het 
recht voor een het aantal toegelaten zwemmers te beperken. 

Art. 12 Geen klacht wordt aanvaard in verband met voorwerpen wel-
ke tijdens het verblijf in het zwembad of de bijgebouwen be-
schadigd, verloren of ontvreemd worden. Men kan voorwerpen 
steeds opbergen in de daartoe voorziene kastjes met muntstuk-
ken van € 0,50 of  € 1,00. Na gebruik krijgt u dit geld terug. 

Art. 13 
• De aanwezigheid van een reddingsdienst ontslaat de bezoekers 

niet van eigen verantwoordelijkheid, ook ten aanzien van derden.
• Het gemeentebestuur of zijn aangestelden kan in geen geval 

aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging.
• Zwemmers met gezondheidsproblemen (o.a. epilepsie, hart-

problemen,…) dienen vooraf het toezichthoudend personeel 
op de hoogte te brengen. 

Art. 14 Iedere badgast wordt geacht kennis te hebben genomen van het 
reglement. Door het aanvaarden van het toegangsticket verbindt 
hij er zich toe dit stipt na te leven.

Art. 15 De openingsuren, alsook de tarieven, kunnen door het gemeente-
bestuur gewijzigd worden, zonder dat tegen dergelijke beslissing 
verhaal kan worden uitgeoefend. 

Art. 16 Redders of sportfunctionarissen kunnen volgende personen op-
leggen de zweminfrastructuur en alle aanhorigheden onmiddel-
lijk te verlaten of kunnen hen de toegang ontzeggen: 
• Personen die aanstoot geven, de orde verstoren en/of de vei-

ligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen.
• Personen die handelen in strijd met dit reglement of die de 

aanwijzingen, richtlijnen en bevelen van het (toezichthoudend) 
personeel niet opvolgen.

• Personen die kennelijk onder invloed van de drank en /of ver-
boden middelen zijn.

 Deze maatregel geldt tot 23.59 uur van dezelfde dag en vernietigt 
meteen de geldigheid van eender welk toegangsbewijs. Tevens 
zal deze maatregel, vergezeld van een verwittiging, schriftelijk 
bevestigd worden door de Gemeentesecretaris (of diens plaats-
vervanger) aan de betrokken persoon, evenals aan diens ouders, 
voogd of ander persoon die het ouderlijk gezag over deze per-
soon uitoefent, indien betrokkene een minderjarige betreft.

Art. 17 In volgende gevallen kan op voorstel van redders of sportfuncti-
onarissen een toegangsverbod voor een langere periode worden 
opgelegd aan de hierboven vermelde personen:
• Herhaling van eenzelfde inbreuk nadat reeds een schriftelijke 

verwittiging gegeven werd.
• Een nieuwe inbreuk, verschillend van deze waarvoor reeds 

een schriftelijke verwittiging gegeven werd. Dit toegangsver-
bod wordt eveneens schriftelijk door de Gemeentesecretaris 
(of diens plaatsvervanger) bevestigd aan de betrokken per-
soon, evenals aan diens ouders, voogd of andere persoon die 
het ouderlijk gezag over deze persoon uitoefent, indien be-
trokkene een minderjarige betreft. Dit schrijven vermeldt min-
stens de duur van het toegangsverbod en de reden van het 
toegangsverbod. Vanaf dat ogenblijk zijn alle toegangsticket-
ten/10-beurtenkaarten die eigendom zijn van de betreffende 
persoon ongeldig zonder dat deze aanspraak kan maken op 
een terugbetaling en/of schadevergoeding.

Art. 18 De persoon aan wie de toegang voor een bepaalde periode ont-
zegd werd, kan beroep aantekenen tegen deze beslissing door 
middel van een aangetekend schrijven, gericht aan de Burge-
meester van Wielsbeke en dit binnen de acht dagen na ontvangst 
van de weigering van toegang. De Burgemeester of diens plaats-
vervanger zal de betrokkene binnen de acht dagen na ontvangst 
van het beroep uitnodigen om hem/haar te horen, waarna de 
beslissing in beroep wordt genomen door de Burgemeester of 
diens plaatsvervanger. De betrokkene zal hier binnen de acht da-
gen per aangetekend schrijven van op de hoogte gebracht wor-
den. 

Art. 19 De betrokkene kan op geen enkele wijze aanspraak maken op 
enige schadevergoeding of terugbetaling, zelfs niet indien het 
toegangsverbod zou worden ingekort of zelfs ingetrokken.

AGB

Dienst Vrije Tijd: Hernieuwenstraat 14 - 8710 Wielsbeke - Tel.: 056 67 32 50 - sportdienst@wielsbeke.be




