ZWEMBAD DE DRUPPELTEEN
MARKTPLEIN 27
1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS

REGLEMENT VAN INTERNE ORDE
Artikel 1

De toegang en het gebruik van de infrastructuur van het zwembad is afhankelijk van het aanvaarden van de
voorwaarden, zoals tot uiting gebracht in navolgend reglement van inwendig bestuur.

Artikel 2

Het zwembad is toegankelijk voor het publiek tijdens de vastgestelde openingsuren en –dagen. Principieel is het
zwembad gesloten op zondagnamiddag en op de wettelijke feestdagen. Het uurrooster, de tarieven en de mogelijke
sluitingsdagen of – uren, omwille van zwemfeesten of andere organisaties, worden aan de kassa ter kennis gebracht.

Artikel 3

Een half uur voor sluitingstijd wordt geen toegang meer verleend tot het zwembad. Het publiek dient het water te
verlaten 10 minuten vóór sluitingstijd. Iedere bezoeker dient zich aan de kassa te voorzien van een toegangsbewijs.
Dit dient onmiddellijk gebruikt te worden en is niet terugbetaalbaar. Abonnementskaarten zijn strikt persoonlijk,
overtreding wordt gestraft met inhouding van het abonnement.

Artikel 4

Bij het benaderen van de maximumcapaciteit in de zwemhal van 240 bezoekers (waarvan 128 baders) kan het
personeel het verblijf beperken tot één uur.

Artikel 5

Kinderen van minder dan 6 jaar oud dienen vergezeld te zijn van een toezichthoudende persoon van minstens 18 jaar.
Ze mogen niet alleen gelaten worden in het zwembad of in de omgeving ervan.

Artikel 6

De toegang wordt geweigerd aan personen met niet-geheelde wonden, lijdend aan besmettelijke huidziekten of
kwalen en aan personen in staat van dronkenschap en in onzindelijke toestand.

Artikel 7

Dieren worden in de inrichting niet toegelaten.

Artikel 8

Personen met bepaalde ziektes zoals hartpatiënten, astmalijders, epilepsiepatiënten, e.d.m. zijn verplicht, in
het belang van hun veiligheid, het reddingspersoneel in te lichten over hun toestand en worden aangeraden
de eventueel te gebruiken medicatie gedurende de zwembeurt bij het reddingspersoneel in bewaring te
geven.

Artikel 9

De bezoekers staan in voor hun eigen veiligheid.

Artikel 10

Geen klacht wordt aanvaard in verband met voorwerpen welke tijdens het verblijf in de zwemaccommodatie
beschadigd, verloren of ontvreemd worden. Elke bezoeker dient zijn persoonlijke bezittingen op te bergen in de
daartoe voorziene afsluitbare opbergkastjes. Bij verlies van het sleuteltje zal een vergoeding van 10 EUR gevraagd
worden.

Artikel 11

Het is verboden zich te begeven in het diep gedeelte van het zwembad, zelfs onder toezicht van een derde persoon,
indien men niet op een vlotte wijze 25m kan zwemmen. Het reddingspersoneel alleen is gemachtigd daarover te
oordelen.

Artikel 12

Het aan- en uitkleden dient te gebeuren in de individuele kleedhokjes, deze zijn ter beschikking van de klanten voor de
periode die nodig is voor het omkleden.

Artikel 13

Het is verboden te zwemmen zonder een fatsoenlijk badpak of zich elders in de inrichting te bevinden in
onwelvoeglijke kledij. Het dragen van ondergoed onder zwemkledij is niet toegelaten. Het is tevens verboden in niet –
zwemkledij het zwembad te betreden.

Artikel 14

Het is verplicht een stortbad te nemen alvorens de zwemhal te betreden. Het binnenkomen en verlaten van de
zwemhal dient via de voetwaadbak te gebeuren. Het is eveneens aanbevolen om de toiletten te gebruiken vooraleer
een stortbad te nemen of zich in het zwembad te begeven.

Artikel 15

Tijdens de openingsuren voor het publiek en de scholen wordt het dragen van een loodgordel of zwemvliezen niet
toegestaan. Het al of niet toelaten van ballen, strandballen, zwemhulpmiddelen en andere opblaasbare objecten wordt
bepaald door het veiligheidspersoneel.

Artikel 16

Het is niet toegestaan te roken, aanplakbrieven aan te brengen zonder toestemming en de veiligheid en orde of
zedelijkheid te verstoren in de inkomhal, de kleedkamers en de zwemhal en te eten of etenswaren te verbruiken in de
zwemhal.

Artikel 17

Er mogen geen fooien aan het zwembadpersoneel gegeven worden.

Artikel 18

Het is verboden georganiseerde zwemlessen te geven zonder de toelating van de zwembadbeheerder. Er dient
steeds eerst een aanvraag te gebeuren, gericht aan de zwembadbeheerder.

Artikel 19

Het niet naleven van dit reglement van inwendige orde kan de onmiddellijke verwijdering uit het zwembad tot gevolg
hebben, bij zware inbreuken kan een tijdelijke of definitieve toegang tot het zwembad bevolen worden. Bij
weerspannigheid wordt de hulp van de politie ingeroepen.

Artikel 20

Op schriftelijk verzoek kunnen afwijkingen op dit reglement toegestaan worden door de Raad van Bestuur. Het
zwembadpersoneel waakt over de naleving van dit reglement. Elke klacht dient aan de zwembadbeheerder of aan de
Raad van Bestuur overgemaakt te worden.

Artikel 21

Dit huishoudelijk reglement zal op een goed zichtbare plaats, bij de ingang van het zwembad alsook aan de kassa, ter
kennis worden gebracht van gebruikers van bedoelde infrastructuur.

