Zwembad Anzegem-Deerlijk
geëxploiteerd door FARYS|TMVW
Reglement van inwendige orde
Artikel 1 — Algemeen.
Dit reglement van inwendige orde, hierna “het reglement” genoemd, is van toepassing op het zwembad
Anzegem-Deerlijk, gelegen Ommerheimplein te Anzegem.
Dit reglement heeft tot doel de goede exploitatie, met
name de veiligheid, de orde, de zedelijkheid en de hygiëne, van het zwembad in de meest ruime zin begrepen, te verzekeren.
Door het betreden van het zwembad aanvaarden de
bezoekers dit reglement, worden zij geacht het te
kennen en verbinden zij zich ertoe zich ernaar te gedragen.
Artikel 2 — Openingsuren en toegangsprijzen.
De openingsuren, de sluitingsdagen en het gebruiksrooster hangen uit in het zwembad.
De toegangsprijzen worden bepaald door het vigerende tariefreglement.
Artikel 3 — Toegang.
Het zwembad is toegankelijk tijdens de vastgestelde
openingsuren overeenkomstig het gebruiksrooster.
Buiten de publieke openingsuren kan enkel toegang
verkregen worden tot het zwembad na het sluiten
van een overeenkomst met de TMVW.
Bezoekers die geen geldige, gevalideerde toegangskaart bezitten, mogen de baderszone niet betreden.
Een toegangskaart moet onmiddellijk gebruikt worden en is niet terugbetaalbaar. Eenmaal de baderszone verlaten is, moet men zich een nieuwe toegangskaart verschaffen om opnieuw toegang te verkrijgen tot de baderszone.
Dertig minuten voor sluitingstijd of wanneer het
maximum toegelaten aantal baders of bezoekers in
de zwemhal dreigt bereikt te worden, worden geen
toegangskaarten meer verkocht of gevalideerd.

FARYS|TMVW heeft het recht om elke persoon die
een gevaar dreigt op te leveren voor de veiligheid en
de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot
het zwembad te verbieden. Zo kan onder meer de
toegang worden geweigerd aan: personen in staat
van dronkenschap of enige andere vorm van intoxicatie, personen die de orde verstoren, personen die
dit reglement niet naleven, personen in onzindelijke
toestand, personen met niet geheelde wonden, enz.
De FARYS|TMVW kan een medisch attest eisen waaruit blijkt dat de volksgezondheid niet in het gedrang
komt.
Dieren worden niet in het zwembad toegelaten.
Artikel 4 — Omkleden.
Tijdens de openingsuren voor het publiek kleden de
baders zich om in de individuele cabines. De individuele cabines worden gebruikt alleen voor de duur
noodzakelijk voor het omkleden. Zij moeten gesloten zijn tijdens het omkleden. De baders bergen hun
persoonlijke bezittingen op in een afgesloten locker.
Verlies van de sleutel van de locker geeft aanleiding
tot het betalen van een vergoeding van 50,00 euro.
De kleedkamers voor groepen mogen enkel gebruikt
worden mits toelating van de redders of het kassapersoneel. De persoonlijke bezittingen mogen in de
kleedkamer achterblijven. De begeleider van de
groep staat in voor het afsluiten van de kleedkamer.
De FARYS|TMVW kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele diefstallen of
schadegevallen van persoonlijke bezittingen. De
FARYS|TMVW is niet gehouden toezicht uit te oefenen op de lockers of in de kleedkamers. Het is sterk
aanbevolen waardevolle voorwerpen niet mee te
brengen in het zwembad.

FARYS|TMVW behoudt zich altijd het recht voor om
het zwembad geheel of gedeeltelijk te sluiten en de
reservaties te annuleren voor zolang als nodig en
zonder enig recht op schadevergoeding, in geval
van:
-

uitzonderlijke gebeurtenissen die waardoor het
sluiten van het zwembad voor het publiek
noodzakelijk is;
ter beschikkingstelling van het zwembad aan
derden;
werken, waaronder onder meer kan begrepen
worden: herstellingswerken, aanpassingswerken, onderhoudswerken, technische werken,
vernieuwingswerken, enz. die het geheel of gedeeltelijk sluiten van het zwembad vereisen.

FARYS|TMVW kondigt deze gebeurtenissen en werken, indien mogelijk, tijdig aan.
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Artikel 5 — Voorafgaandelijk aan het baden.
Elke bader moet alvorens de zwemhal te betreden:








naar het toilet gaan;
een stortbad nemen;
gebruik maken van de voetsproeiers of de voetwaadbak.

Artikel 6 — Verblijf.
Kinderen van minder dan acht jaar moeten steeds
vergezeld zijn van een meerderjarige persoon, die
voortdurend toezicht moet houden. Het instructiebad is uitsluitend toegankelijk voor peuters onder
begeleiding van een meerderjarige persoon.






Iedere bader gedraagt zich op een wijze dat de veiligheid, de orde, de zedelijkheid en de hygiëne
wordt bevorderd. De volgende geboden en verboden
moeten gerespecteerd worden:





























zingen, roepen en andere luidruchtige verstoring
zijn verboden;
de redders hinderen bij het toezicht is verboden;
rennen is verboden;
het nuttigen van voedsel of dranken is niet toegestaan buiten de voorziene zones;
reddingsattributen mogen enkel aangeraakt en
gebruikt worden bij noodwendigheden;
geschoeide personen (behoudens het personeel)
mogen de ongeschoeide zone niet betreden, en
omgekeerd;
zwemlesmateriaal mag alleen gebruikt worden
na toelating van de redders;
de gebruikte materialen moeten na gebruik op de
aangeduide plaatsen teruggebracht worden;
het gebruik van zeep en shampoo is enkel toegelaten in de douches;
de douches en voetsproeiers mogen niet op een
onverantwoorde of overbodige wijze gebruikt
worden;
het is verboden water uit de douches in het
zwembad te gooien;
baders die geen 25 meter kunnen zwemmen worden niet in het diepe gedeelte toegelaten, de redders kunnen steeds om een zwemvaardigheidstest verzoeken;
baders dragen gepaste, deftige, hygiënische en
veilige zwemkledij die aangepast is aan de goede
zeden, zo zijn onder meer shorts, lange broeken,
T-shirts, hemden, andere losse kledij en hoofddeksels andere dan een badmuts niet toegelaten;
zwemkledij is alleen toegelaten in de ongeschoeide zone;
zwemmen met niet aangepaste zwemkledij is
slechts mogelijk na voorafgaande toestemming
van de redder (bijvoorbeeld bij reddend zwemmen);
het dragen van een badmuts is niet verplicht;
het dragen van een uurwerk, halskettingen of andere vreemde voorwerpen tijdens het baden is
niet toegestaan;
het zwemwater mag niet vervuild worden;







andere baders mogen niet lastig gevallen worden
of gehinderd worden;
onveilige spelletjes en gewaagde oefeningen horen niet thuis in het bad;
het al of niet toelaten van ballen, zwemhulpmiddelen zoals zwembanden, zwemgordels en
zwemvleugeltjes,
autobanden,
duikbrillen,
zwemvliezen, zwemspeelgoed, enz. wordt bepaald door de redders in functie van de veiligheid
en de goede orde;
het is verboden elektrische toestellen, verlengdraden en dergelijke in de zwemhal aan te sluiten
en te gebruiken;
bij springen of duiken, al dan niet van de duikplank, moet men er zich van vergewist hebben
dat zich geen enkele bader in de omgeving van
de duikplank bevindt;
duiken in ondiep water is verboden;
het op de één of andere wijze beoefenen van de
duiksport is niet toegestaan;
het beoefenen van de duiksport is enkel toegestaan in groep tijdens eventueel voorziene uren
op het gebruiksrooster en na het afsluiten van
een overeenkomst met de TMVW;
wanneer geen redder aanwezig is, mag niet gebaad worden;
het instructiebad kan worden afgesloten door de
redders;
gevonden voorwerpen worden afgegeven aan het
personeel of aan het onthaal;
de dienst- en personeelsruimten mogen niet betreden worden;
het is verboden fietsen en brommers te plaatsen
buiten de voorziene fietsenstallingen.

Artikel 7 — Duur.
Behoudens andersluidende voorafgaandelijke en
schriftelijke overeenkomst met de TMVW is de normale duur van een zwembeurt, omkleden inbegrepen, onbeperkt. Bij dreigende overbezetting kan de
zwembeurt beperkt worden tot één uur.
Vijftien minuten voor sluitingstijd worden de baders
verzocht zich om te kleden.
Artikel 8 — Gezondheidsproblemen.
Een bader met eventuele gezondheidsproblemen,
zoals epilepsie, hartklachten, suikerziekte, enz.,
brengt de redder op de hoogte.
Artikel 9 — Zwemonderricht.
Het geven van privaat zwemonderricht is niet toegelaten. De beide sportdiensten staan in voor de organisatie van zwemlessen.
Artikel 10 — Groepen.
Elke groep moet, rekening houdende met de samenstelling van de groep, voldoende begeleiders hebben die gelast zijn met de bewaking en toezicht van
de groep. De begeleiders houden toezicht op de naleving van dit reglement door de leden van de groep
(bijvoorbeeld
toegangsbewijzen,
hygiëne,
orde,enz.).
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Alle vergoedingen en kosten voor gebruik van het
zwembad door de niet-particuliere gebruiker (onder
de vorm van verenigingen, clubs, scholen, groepen)
die onbetaald blijven, zullen gevorderd worden van
de aanvrager / contactpersoon van de niet-particuliere gebruiker.

van het gereserveerd tijdvak. Het betreden van andere ruimten dan de zwemhal, de kleedruimte en het
sanitair is niet toegestaan.
Het bestuur van de zwemclub of vereniging maakt
de nodige praktische afspraken over het gebruik
met de afgevaardigde van de FARYS|TMVW.

Artikel 11 — Scholen.
Scholen kunnen het zwembad reserveren. Het reserveren gebeurt voor een gans schooljaar, met uitzondering van de schoolvakanties.
De kalender van het schoolzwemmen wordt opgesteld op 1 september. Het schoolbestuur dient vóór
1 juli de aanvraag voor reservaties schriftelijk in bij
de afgevaardigde van de FARYS|TMVW. De toegestane reservering geldt uitsluitend voor de leerlingen van die school en voor die tijdvakken en activiteiten zoals aangevraagd.

Het bestuur van de zwemclub of vereniging zorgt
voor een verantwoordelijke begeleider. De verantwoordelijke begeleider is aanwezig voor de aanvang
van het gereserveerde tijdvak. Hij laat de leden van
zijn club of vereniging binnen. Hij beschikt over een
sleutel van de ingangsdeur. Hij zorgt ervoor dat
geen andere bezoekers het zwembad kunnen betreden. De verantwoordelijke controleert de goede
staat van de ter beschikking gestelde accommodatie. Hij ziet erop toe dat de leden de gebods- en verbodsbepalingen vermeld in artikel 6 naleven. Na gebruik zorgt de verantwoordelijke begeleider ervoor
dat de zwemhal, de kleedruimten en het sanitair opgeruimd worden en het gebruikte materiaal opgeborgen wordt.

De leerlingen van de school mogen het zwembad betreden bij de aanvang van het gereserveerde tijdvak
en moeten het verlaten aan het einde van het gereserveerd tijdvak. Het betreden van andere ruimten
dan de zwemhal, de kleedruimte en het sanitair is
niet toegestaan.
Het schoolbestuur maakt de nodige praktische afspraken over het gebruik met de afgevaardigde van
de FARYS|TMVW.
Het schoolbestuur zorgt voor een verantwoordelijke
begeleider/leerkracht. Deze ziet erop toe dat de
leerlingen de gebods- en verbodsbepalingen vermeld in artikel 6 naleven. Er wordt maximum één
begeleider per tien leerlingen toegelaten.
Indien de school zorgt voor een eigen gebrevetteerde redder is deze aanwezig in de zwemhal wanneer er leerlingen van zijn school in het bad zijn en
oefent actief toezicht uit.
Deze personen zijn vertrouwd met het EHBOmateriaal en de reanimatiekoffer die in het bad aanwezig zijn.
De FARYS|TMVW kan bij niet-nakomen van dit reglement de reservering onmiddellijk beëindigen zonder
ingebrekestelling. In dat geval heeft de school geen
enkel recht op schadevergoeding.
Artikel 12 — Zwemclubs en verenigingen.
Zwemclubs en verenigingen kunnen buiten de openingsuren voor het publiek het zwembad afhuren.
Het afhuren gebeurt per uur of per half uur. Occasioneel afhuren is ook mogelijk.
De kalender van het club- en verenigingszwemmen
wordt opgesteld op 1 september. Het bestuur van de
zwemclub of vereniging dient vóór 1 juli de aanvraag voor reservaties schriftelijk in bij de afgevaardigde van de FARYS|TMVW. Bij deze aanvraag moet
een ledenlijst gevoegd zijn. De ledenlijst vermeldt
nominatief elk lid en zijn adres. De toegestane reservering geldt uitsluitend voor de leden van die
zwemclub of vereniging en voor die tijdvakken en
activiteiten zoals aangevraagd.
De leden van de zwemclub of vereniging mogen het
zwembad betreden bij de aanvang van het gereserveerd tijdvak en moeten het verlaten aan het einde

Deze personen zijn vertrouwd met de noodprocedures, het EHBO-materiaal en de reanimatiekoffer die
in het bad aanwezig zijn.
De FARYS|TMVW kan bij niet-nakomen van dit reglement de reservering onmiddellijk beëindigen zonder
ingebrekestelling. In dat geval heeft de zwemclub of
vereniging geen enkel recht op terugbetaling of
schadevergoeding.
Artikel 13 — Sportevenementen.
In het zwembad kunnen sportevenementen plaatshebben.
De organisator maakt met de afgevaardigde van de
FARYS|TMVW de nodige afspraken over het gebruik
van de zwemuitrusting, stoelen, tafels, geluidsinstallatie, EHBO-lokaal, zwembanen en poetsgerief.
In de zwemhal zijn geen drinkglazen of flessen in
glas toegelaten. De bezoekers moeten de zwemhal
blootsvoets of met schoenovertrekjes betreden.
De organisator zorgt ervoor dat de gebruikte accommodatie na de wedstrijd grondig gereinigd en ontsmet worden, met de hiervoor ter beschikking gestelde producten.
Artikel 14 — Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.
Elke toegebrachte schade moet door degene die
daarvoor aansprakelijk is, worden vergoed.
De baders en hun begeleiders zijn in de eerste plaats
zelf verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
De aanwezigheid van een reddingsdienst ontslaat de
baders en hun begeleiders niet van hun eigen verantwoordelijkheid.
De scholen, zwemclubs en verenigingen sluiten de
nodige verzekeringen af ter dekking van alle mogelijke gevolgen die zich voordoen naar aanleiding van
de toegang tot en het gebruik van het zwembad.
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Artikel 15 — Instructies.
Het personeel en de redders zijn belast met de uitvoering van het reglement. Alle instructies van het
personeel en de redders moeten opgevolgd worden.
Artikel 16 — Sancties.
Het niet naleven van dit reglement of het overtreden
van eender andere norm kan, onverminderd het
recht op schadeloosstelling, aanleiding geven tot
volgende sancties:




de onmiddellijke verwijdering uit het zwembad;
tijdelijke ontzegging van de toegang tot het
zwembad;
definitieve ontzegging van de toegang tot het
zwembad.

Deze sancties kunnen toegepast worden op zowel
individuele personen als op groepen. Deze beslissingen worden genomen door de FARYS|TMVW. De beslissing tot tijdelijke of definitieve ontzegging wordt
per aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan
de betrokkene(n).

Artikel 17 — Diverse.
Het is verboden te roken in het zwembad.
Afval moet in de daarvoor voorziene afvalbakken gedeponeerd worden. Verenigingen verzamelen hun
afval in gemeentelijke huisvuilzakken en plaatsen
deze op het afgesproken inzamelpunt.
Het aanbrengen of uitdelen van enig materiaal (bijvoorbeeld affiches, reclame) in en rond het zwembad kan alleen mits toestemming van de
FARYS|TMVW.
Waren te koop aanbieden in en rond het zwembad is
niet toegestaan, tenzij met toestemming van de
FARYS|TMVW.
Vastgesteld
door
het
Directiecomité
voor
Secundaire
Diensten
van
TMVW
(btw-nr.
0200.068.636) met maatschappelijke zetel te 9000
Gent, Stropstraat 1 op 18.06.2014).

Bij het betreden van plaatsen zonder geldig toegangsbewijs, is daarenboven een forfaitaire, vergoeding verschuldigd van driemaal de toegangsprijs
voor één zwembeurt
Bij weerspannigheid kan de politie opgeroepen worden. In voorkomend geval (bijvoorbeeld diefstal, slagen en verwondingen, enz.) wordt de politie onverwijld op de hoogte gesteld van de feiten.
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