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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Carlo Gysens, voorzitter; mevrouw Hilde Claes, burgemeester; mevrouw Karolien Mondelaers, schepen; 
mevrouw Brigitte Smets, schepen; de heer Tom Vandeput, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; de heer 
Gerald Corthouts, schepen; mevrouw Valerie Del Re, schepen; de heer Michel Froidmont, schepen; de heer 
Joost Venken, schepen; mevrouw Nadja Vananroye, schepen; mevrouw Brigitta Grosemans, gemeenteraadslid; 
de heer Frank Vandenhoudt, gemeenteraadslid; mevrouw Christa Tuch, gemeenteraadslid; de heer Hubert 
Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Jean Lambrecks, gemeenteraadslid; de heer Ivo Belet, gemeenteraadslid; 
de heer Rob Beenders, gemeenteraadslid; mevrouw Laurence Libert, gemeenteraadslid; de heer Koen Beulen, 
gemeenteraadslid; de heer Michiel Liefsoens, gemeenteraadslid; mevrouw Marijke Jordens, gemeenteraadslid; 
de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Steven 
Vandeput, gemeenteraadslid; mevrouw Lies Jans, gemeenteraadslid; de heer Guido Fissette, gemeenteraadslid; 
de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; mevrouw Joske Dexters, 
gemeenteraadslid; mevrouw Katrijn Otte, gemeenteraadslid; de heer Rik Dehollogne, gemeenteraadslid; 
mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de heer Marc Collett, gemeenteraadslid; de heer Eric Jorissen, 
gemeenteraadslid; mevrouw Kristel Vanquaethoven, gemeenteraadslid; de heer Jan Wouters, gemeenteraadslid; 
de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Ivo Konings, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, 
waarnemend gemeentesecretaris

Afwezig:
de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Sylvia Feytons, gemeenteraadslid

Beschrijving

Aanleiding en context
Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in het zwembad te waarborgen met 
als doel iedereen een aangenaam verblijf te garanderen.

Argumentatie
Het nieuw reglement is van toepassing voor alle bezoekers.

Door de aankoop van een ticket of abonnement aanvaardt de bezoeker de verplichting alle 
aanwijzingen en voorschriften op te volgen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het intern reglement van het nieuwe zwembad goed.

Bijlagen
1. 201606_Intern_Reglement_Zwembad.pdf



 
  

INTERN REGLEMENT 
 

Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in het zwembad te waarborgen met 
als doel iedereen een aangenaam verblijf te garanderen. Het geldt voor alle bezoekers. Door de 

aankoop van een ticket of een abonnement, aanvaard je de verplichting alle aanwijzingen en 

voorschriften ervan op te volgen. 
 

Het gemeentelijk zwembad staat onder beheer van het College van burgemeester en schepenen. 
 

TOEGANG TOT HET ZWEMBAD  

 
 Wanneer het maximale aantal baders of bezoekers bereikt wordt, worden geen tickets meer 

verkocht of gevalideerd. 
 

 Elke bezoeker moet in het bezit zijn van een toegangsticket en dit op verzoek van het personeel 
kunnen voorleggen. Een ticket is niet terugbetaalbaar 

 Een abonnement is strikt persoonlijk. Het doorgeven van je abonnement aan derden kan tot de 

intrekking van je abonnement leiden. Meld het verlies van je abonnement onmiddellijk aan de 

kassa zodat dit geblokkeerd kan worden. 
 

 Kinderen jonger dan 10 jaar dienen vergezeld te zijn van een meezwemmende volwassene (18+) 
die permanent toezicht uitoefent op deze kinderen.  

 
 Personen die niet kunnen zwemmen én die in dieper water gaan, dienen vergezeld te zijn van een 

volwassene (18+) die permanent toezicht uitoefent.  

 
 Groepen dienen te voorzien in voldoende toezicht en begeleiding, afhankelijk van de leeftijd en 

zwemcapaciteiten van de groepsleden. 
 
De toegang wordt verboden aan: 

- Personen die lijden of waarbij er een vermoeden bestaat dat ze lijden aan een huidziekte of 

enige besmettelijke ziekte, behalve mits voorlegging van een medisch attest waaruit blijkt dat 
betrokkene zonder gevaar voor zichzelf en voor anderen mag zwemmen. 

- Personen met open, niet-geheelde wonden. 
Personen die ogenschijnlijk in een dronken toestand of  onder invloed van drugs zijn, worden 

niet toegelaten tot of worden verwijderd uit de accommodatie. 
 

 Bepaalde baden of zwemzones kunnen afgesloten worden voor aparte activiteiten. Ze zijn dan 

niet toegankelijk voor de andere zwemmers, zonder dat hiervoor enige vorm van compensatie 
kan gevraagd worden.  

 
Personen of groepen die de orde of rust verstoren, kunnen de toegang geweigerd worden of    

     kunnen verwijderd worden uit de accommodatie.   

 
Dieren zijn niet toegelaten in de accommodatie. 

 
Dienst- en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers.  

 

TOEGANG TOT DE ZWEMHAL 
 
   Tijdens de openingsuren worden er geen bezoekers toegelaten in de zwemhal indien zij geen  

     zwemkledij dragen. Uitgezonderd de personen die hiervoor toestemming hebben verkregen. 
  

TIJDSDUUR VOOR HET ZWEMMEN  
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 De openingstijden worden bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen. De 

openingstijden en de tarieven worden gepubliceerd op de website van de Stad Hasselt en 

uitgehangen aan de inkombalie.  
 
Voor het vrij zwemmen geldt in principe geen tijdsbeperking. Onder bepaalde uitzonderlijke 

omstandigheden (vb. overmacht) kan het zwembad uitzonderlijk eerder gesloten worden, zonder 
dat enige vorm van compensatie verschuldigd is.  

 
Vanaf 30 minuten voor sluitingstijd worden er geen nieuwe baders in het zwembad meer  

      toegelaten.  

 
Op het sluitingsuur moet de bezoeker de zwemhal verlaten hebben. 15 minuten na het  

     sluitingsuur moeten de kleedruimtes vrij zijn.  
 

ALGEMEEN TOEZICHT  
 
Het personeel ziet toe op de naleving van dit reglement. Je dient hun aanwijzingen onmiddellijk  

      op te volgen.  
 
Elke groep moet een begeleider aanduiden die de groepsleden van dit reglement op de hoogte  

     brengt en de bepalingen ervan doet naleven. Ze houden als verantwoordelijke  

     toezicht op de activiteiten.   
 

 Zwemmers met een verhoogd gezondheidsrisico bij het zwemmen (hartpatiënten,                      
epilepsiepatiënten,…) moeten zich op voorhand melden bij de redder.   

     
 

 

AANSPRAKELIJKHEID  
 

 Het bezoek aan het zwembad gebeurt op eigen risico. De aanwezigheid van een reddingsdienst 
ontslaat de bezoekers niet van eigen verantwoordelijkheid, ook niet ten aanzien van derden. 

 

 De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal en beschadiging van 
eigendommen van bezoekers,  noch in het gebouw noch op de parking.  

 
 Gevonden voorwerpen geef je af aan het personeel.  

 

 Wie schade aanbrengt zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld. 
 

 Noch het zwembad, noch zijn directie of medewerkers kunnen op geen enkele manier  
aansprakelijk gesteld worden voor de sluiting van één of meerdere attracties of zelfs de 

ontruiming/evacuatie van het complex, om welke reden dan ook. Enige vorm van compensatie of 
restitutie is bijgevolg uitgesloten.  

 

 
ROOKVERBOD  

 
Er geldt een algemeen rookverbod in de volledige zwembadaccommodatie, zowel binnen als buiten.  

 

DE KLEEDKAMERS  
 

 Omkleden is verplicht in de voorziene kleedkamers.   
 

 Kleedkamers dienen gesloten te zijn tijdens het omkleden. 
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 Kledij, schoenen en persoonlijke voorwerpen dienen opgeborgen te worden in de voorziene 

opbergkastjes.  

 Groepen, scholen en clubs gebruiken de groepskleedkamers.  
 

 De kleedkamers mogen voor geen enkel ander doel gebruikt worden dan voor het omkleden. Het is 
o.a. verboden te eten of te drinken in de kleedkamers. 

 

HYGIENE  
 

 In het zwembad ben je verplicht om schone zwemkleding (die aan de eisen beantwoordt zoals 
verder gespecifieerd onder de rubriek: zwemkledij, zwem- en duikmateriaal) te dragen. 

 
 Lange haren moeten opgebonden of samengebonden worden.  

 

 Baby’s en niet zindelijke peuters en/of kleuters moeten een zwempamper of een speciaal broekje 
dragen. 

 Douchen is verplicht voor én na de zwembeurt en ook het gebruik van de voetsproeiers is 

verplicht.  

 Zeep en shampoo mogen enkel gebruikt worden in de doucheruimte.  
 

 Er is geen schoeisel toegelaten vanaf de kleedruimte, rond de baden binnen en buiten. Deze 
zones mag men enkel blootsvoets of met badslippers betreden. 

 

 Zwembadmedewerkers en begeleidende leerkrachten kunnen in de blootvoetse zone eveneens 
speciaal aangepast schoeisel dragen.  

 
 Afval moet in de vuilnisbakken gedeponeerd worden. 

 


VOEDING IN HET ZWEMCOMPLEX  

 
Binnenzwembad: 

 
Etenswaren en dranken zijn verboden in het binnenzwembad 

 

Buitenzwembad: 
 
Eten en drinken is verboden is enkel toegelaten op hiervoor ingerichte plaatsen en op de ligweide. 

 

  Het is verboden om glas mee te nemen naar het buitenzwembad. 
 

  Iedereen is verplicht om zijn afval op te ruimen.  
 

 

ZWEMKLEDING, ZWEM- EN DUIKMATERIAAL  
  
Onder zwemkledij wordt limitatief verstaan: 

      voor de heren:  een aanspannende zwembroek of zwemshort tot boven de knie  
      voor de dames: een badpak of bikini.  

De zwemkledij mag niet indruisen tegen de goede zeden. 
 

 Na voorafgaande toelating van de verantwoordelijke redder kan je zwemmen met gewone kledij  

     om reddend zwemmen in te oefenen.  
 
Het dragen van een badmuts is toegelaten. 
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Begeleiders van groepen, scholen en clubs dragen een zwemshort, t shirt van de school of club en  

     aangepast schoeisel (herkenbaarheid).  

 
Duikflessen en loodgordels worden alleen toegelaten aan duikclubs of tijdens een duikinitiatie.  

 
zwemvliezen zijn niet toegelaten tijdens het vrij zwemmen.  

 
Enkel duikbrillen met kunststof glazen zijn toegelaten.  

 
 

 
WILDWATERBAAN  

 
Enkel geoefende zwemmers zijn in de wildwaterbaan toegelaten. In geval van twijfel kan de 

redder de toegang ontzeggen. 

 
Je mag de wildwaterbaan alleen gebruiken als de waterstroom aan is. 

  
Je mag niet achterwaarts afdalen zodat je de baan voor je niet ziet, niet rechtstaan of blijven  

     wachten. Raadpleeg en respecteer de regels op het picto-bord (regels wildwaterbaan).  

 
In de wildwaterbaan mag je geen voorwerpen meenemen.  

 
Kinderen met zwembandjes zijn toegelaten mits effectieve begeleiding van een +18 jarige.  

      
 

BEWEEGBARE BODEM 

 
Tijdens het verzetten van de beweegbare bodem mag er zich niemand bevinden in de zone van 

de beweegbare bodem. Let hier op de instructies van het bevoegde personeel. 


SPORT- EN SPEL  

 
 Duiken mag je alleen in een diepte vanaf 1,20 m. 

  

 Eigen spelmateriaal is niet toegelaten. Enkel het ter beschikking gestelde spelmateriaal, afhankelijk 
van de bezettingsgraad, is toegelaten.  

 
 Het is verboden andere mensen lastig te vallen, opzettelijk te hinderen of in gevaar te brengen. 

 

 Het is verboden te lopen rond het zwembad en in de kleedruimtes. 
 

 
ZWEMLES  

 
Enkel scholen, zwemclubs en het zwembadpersoneel kunnen in de vooraf afgesproken banen  

     zwemles geven.  

 
Privé-of groepslessen geven is niet toegestaan.  

 
Zwemlesmateriaal mag alleen gebruikt worden na toelating van de redders en voor de doeleinden  

     waarvoor het werd ontworpen.  

  
 

WAARDEVOLLE TIPS  
 
Laat geld, sieraden en waardvolle voorwerpen thuis. Is dat niet mogelijk, berg ze dan op in de  
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     Voorziene opbergkastjes. 

  
Respecteer de andere bezoekers en draag op een respectvolle manier zorg voor de infrastructuur.  

 
Onze medewerkers staan altijd open voor je vragen of suggesties.  

 
Mocht je tegen situaties aanlopen die je als vreemd of hinderlijk ervaart, dan zijn wij steeds bereid  

     om ze toe te lichten of op te lossen.  
 

 
SPECIFIEKE BEPALINGEN ROND SCHOOLZWEMMEN  

 

 Dit intern reglement geldt ook tijdens het schoolzwemmen.  
 

 Voor het schoolzwemmen worden er bijkomende afspraken gemaakt in een individuele 
overeenkomst met het schoolbestuur. 

 
 Jaarlijks wordt de uurrooster samengesteld op basis van ingediende aanvragen voor het nieuwe 

schooljaar. 

 
 Een aanvraag voor schoolzwemmen dient uiterlijk te worden ingediend op 31 maart van het 

schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend. De aanvraag 
wordt ingediend bij de beheerder van het zwembad. 

 

 Indien het aantal aanvragen het beschikbare aanbod overstijgt, wordt bij de behandeling van de 
aanvragen rekening gehouden met de volgende hiërarchische principes: 

 
1. Een aanvraag voor een volledig schooljaar krijgt steeds voorrang op een aanvraag 

voor een beperkte periode. 

2. Onverminderd de toepassing van deze eerste voorrangsregel, zal onderstaande 
voorrangsregeling tussen de verschillende scholen worden gehanteerd: 

1) Hasseltse scholen die reeds gebruik maken van het zwembad 
2) Hasseltse scholen die nog geen gebruik maken van het zwembad 

3) Niet-Hasseltse scholen die reeds gebruik maken van het zwembad. 
4) Niet-Hasseltse scholen die nog geen gebruik maken van het zwembad. 

 

 
SPECIFIEKE BEPALINGEN ROND CLUBZWEMMEN 

 
 Dit intern reglement geldt ook tijdens het clubzwemmen.  

 

 Voor het clubzwemmen worden er bijkomende afspraken gemaakt in een individuele 
overeenkomst met het bestuur van de club. 

 
 Jaarlijks wordt er een overleg gepland met de Hasseltse watersportclubs i.v.m. de bestaande 

uurrooster/baanindeling. 
 

 Waar mogelijk worden aanpassingen doorgevoerd n.a.v. de verzoeken van de clubs tijdens dit 

overleg. 
 

 Niet-Hasseltse clubs worden enkel toegelaten mits en zolang de uurrooster dit toelaat. 
 

 

NIET NALEVING 
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Het niet naleven van het intern reglement kan de onmiddellijke verwijdering uit het zwembad tot 

gevolg hebben. Bij herhaling of weerspannigheid kan de toegang tot het zwembad tijdelijk of definitief 

ontzegd worden. Bij weerspannigheid wordt de politie opgeroepen. 
 

 
VRAGEN 

 

Mocht je, ondanks ons streven om je verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch nog vragen 
of opmerkingen hebben, dan kan je terecht aan de kassa/balie van het zwembad. 

 
 

 

Stedelijk zwembad Kapermolen, Koning Boudewijnlaan 22, 3500 Hasselt 
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de wnd. gemeentesecretaris de voorzitter
Joost Laureys Carlo Gysens


