
 

 

 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
STEDELIJKE ZWEMBADEN KORTRIJK 

 

 
Algemene politieverordening, artikel 394; Formele bijlage XII: Huishoudelijk reglement sportzwembaden; goedkeuring Gemeenteraad in december 2011, 

geactualiseerd op 22 juli 2014. 

 
Dit huishoudelijk reglement richt zich tot de individuele bezoekers van ZB Abdijkaai, ZB Lagaeplein, ZB Magdalena en ZB Mimosa. 
 
Voor het gebruik van de zwembaden buiten de openingsuren voor het individuele publiek, moeten de richtlijnen gevolgd worden, opgenomen in volgende documenten: 
  “Eenzijdige Verbintenis” (Contract Stad/Zwemclub) en Gebruiksovereenkomst watersportverenigingen. 
  “Algemene Afsprakennota Schoolzwemmen” 
 
1. Iedere bezoeker is gehouden het reglement te kennen en verbindt er zich toe dit stipt na te leven. De bezoeker zal de richtlijnen, gegeven door het toezichthoudend 

personeel, strikt opvolgen. 
 

2. Bij het negeren van de richtlijnen wordt de politie opgeroepen. Bij een eerste politionele tussenkomst wordt de bezoeker geïdentificeerd en de toegang tot alle stedelijke 
zwembaden voor minimaal twee weken verboden. De ouders van minderjarigen worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het toegangsverbod. Bij een tweede 
tussenkomst van de politie wordt de toegang ontzegd voor de volgende zes maanden.  
 

3. Dit huishoudelijk reglement is opgenomen in de Algemene Politieverordening van de Stad Kortrijk (Art 391) en kadert binnen het concept van de Gemeentelijke 
Administratieve Sancties (“GAS”). Dit betekent dat de plaatselijke Redders -Vaststellers een bestuurlijk verslag kunnen opstellen en dat de GAS-ambtenaar een boete kan 
opleggen tot 250,00 EUR. 
 

4. De aanwezigheid van een reddingsdienst ontslaat de bezoeker niet van eigen verantwoordelijkheid, ook ten aanzien van derden. 

 
5. De inrichting is uitsluitend toegankelijk voor het publiek tijdens de vastgestelde openingsuren. 

Wegens overbevolking, ongeval, technisch defect e.a. kan de tijdsduur beperkt worden. 
In de overdekte zwembaden worden 30 minuten vóór het opgegeven einduur geen nieuwe baders meer toegelaten. In het openluchtzwembad: 15 minuten. 
 

6. Op het einduur moeten de baders de zwemhal of de zwemzone in het openluchtzwembad Abdijkaai verlaten hebben. 
Ten laatste 15 minuten na het opgegeven einduur moeten de baders het zwembadcomplex verlaten hebben. In het openluchtbad steeds om 20.30 uur, op zon -en 
feestdagen steeds om 19.30 uur. 
 

7. In alle overdekte sportinfrastructuur, en in de zwemzones van de openluchtbaden geldt een algemeen rookverbod. 
 

8. Elke bezoeker moet in het bezit zijn van een toegangsbewijs en dit op verzoek van het personeel kunnen voorleggen.  
Dagtickets kunnen enkel aangekocht worden op het ogenblik van de zwembeurt. Toegangsbewijzen zijn niet terugbetaalbaar. 
In het openluchtzwembad moet elke bezoeker in het bezit zijn van zijn/haar identiteitskaart, en zich op verzoek van het personeel identificeren op 
basis van die ID -kaart. 
 

9. De toegang wordt geweigerd aan personen die: 
 in dronken toestand verkeren, 
 lijden aan besmettelijke huid- en andere ziekten, of niet geheelde wonden vertonen, 
 zich om andere redenen in een staat bevinden die hun weigering rechtvaardigt. 

Medische complicaties, die gevaar opleveren voor verdrinking, worden vooraf gemeld aan een redder. 
 

10. Kinderen jonger dan 6 jaar en kinderen die onvoldoende kunnen zwemmen worden begeleid door een verantwoordelijk persoon,  van minimum 17 jaar die kan zwemmen. 
Begeleiders houden voortdurend toezicht in de directe omgeving van hun groep/kind. Bij opzettelijke overtreding van dit artikel wordt het inkomticket(s) niet terugbetaald. 
Groepen: begeleiders van groepen zijn duidelijk herkenbaar. 
 

11. Het gemeentebestuur, de exploitant of het personeel kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van voorwerpen. 
 

12. De cabines dienen uitsluitend om zich aan en uit te kleden. Men mag er enkel de strikt noodzakelijke tijd in verblijven. De deuren blijven hierbij gesloten.  
Enkel gezins- en groepscabines kunnen tegelijkertijd door meerdere personen gebruikt worden. 
De kledijmandjes dienen na gebruik teruggeplaatst te worden. 
Er mag geen kledij of restvuil achterblijven in de cabines. 
Bij breuk of verlies van het genummerd armbandje, van de sleutel van de locker of de magneetkaart (openluchtzwembad) wordt € 3,00 aangerekend. Een waardevol 
voorwerp dient in onderpand afgegeven te worden indien men geen/onvoldoende geld bij heeft. 
 

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

14. Vóór men de zwemhal of zwemzones in de openluchtbaden betreedt is het gebruik van doorgangsdouches en waadbakken of voetsproeiers verplicht. 
 

15. Het is verboden het water te betreden als er geen redders aanwezig zijn. 
 

16. Het diep bad is voorbehouden aan geoefende zwemmers. Enkel de redders zijn gemachtigd te oordelen over de zwemvaardigheid. 
 

17. Enkel dienstdoende redders kunnen zones afbakenen voor zwemlessen, clubactiviteiten e.a. 
 

18. Privaat zwemonderricht is verboden. 
 

19. Het personeel kan de toegang tot veerplank, waterglijbaan of andere recreatieve voorzieningen steeds verbieden. 
 

20. Het bevoegd personeel moet voorafgaandelijk toelating verlenen om te zwemmen met sporttechnische attributen (vinnen, koud-pak, duikfles, handpaddels..) of te spelen 
in het water met ballen (enkel mousse- en strandballen) of andere voorwerpen.  
 Opblaasbare boten, grote matrassen zijn niet toegelaten. 
 Buiten het water mag men alleen met ballen spelen in de daartoe voorziene speelzones. 

 
21. Specifieke verbodsbepalingen: 

a. rijwielen mee te brengen naar binnen 
b. dieren mee te brengen.(uitgezonderd honden die personen met een beperking begeleiden op de geschoeide zones) 
c. kauwgom en andere eetwaren te verbruiken in het zwembadcomplex 
d. de gebouwen en hun toebehoren en de beplanting te bevuilen of te beschadigen 
e. te rennen rond het bad, in de omkleedruimten of de inkomhal 
f. over de badomheining te springen of te klauteren 
g. elkaar in het water te duwen, elkaar onder te duwen of onder te houden 
h. zijwaarts van de veerplank te duiken of te springen 
i. met meerdere personen op de veerplank te staan of gevaarlijke sprongen uit te voeren 
j. te zwemmen of te verblijven in de landingszone voor de veerplank of de monding van de glijbaan tijdens gebruik 
k. zeep te gebruiken op andere plaatsen dan in de douches 
l. in de sauna alcoholische dranken te verbruiken of persoonlijke plantenextracten, geurstoffen, maretakken e.a. te gebruiken 
m.  elke vorm van overlast te plegen 


