Afsprakennota stedelijk
zwembad Kessel-Lo
Deze afsprakennota is opgesteld om de veiligheid, rust, orde en hygiëne in de zwembaden te
waarborgen, met als doel iedereen een aangenaam verblijf te garanderen. Het geldt voor alle
bezoekers. Van zodra u de sportaccommodatie betreedt, aanvaardt u deze afsprakennota en al de
verplichtingen, aanwijzingen en voorschriften. Dit geldt ook voor alle mondeling meegedeelde
aanwijzingen en richtlijnen, u meegegeven door ons toezichthoudend personeel.
De zwembaden waarop deze afsprakennota van toepassing is, worden beheerd door het
stadsbestuur.
1. Toegang tot de accommodatie
Het zwembad is toegankelijk voor het publiek tijdens de vastgestelde uren. Een half uur vóór het
sluiten wordt geen toegang meer verleend. Het publiek moet het water verlaten 10 minuten
vóór het sluitingsuur.
Elke zwemmer moet zich aan de kassa van een toegangsbewijs voorzien. Dit moet onmiddellijk
gebruikt worden en is niet terugbetaalbaar.
Het toezichthoudend personeel heeft het recht om elke persoon, die een gevaar is voor de
veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de accommodatie te verbieden
(dronkenschap, ordeverstoring, niet – naleving van dit reglement, ziekte, …).
Dieren worden niet tot de accommodatie toegelaten. Geleidehonden krijgen toegang tot aan de
kassa.
Voor de zwembeurt geldt in principe geen tijdsbeperking. Onder bepaalde omstandigheden (bij
grote drukte, moeilijkheden, ongeval, …) kan de tijdsduur ingekort worden. U kunt in deze
omstandigheden geen aanspraak maken op de terugbetaling van uw ticket.
Toeschouwers worden niet toegelaten op plaatsen die voorbehouden zijn aan zwemmers.
Dienst – en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers.
Groepen en verenigingen dienen op voorhand een afspraak te maken met de verantwoordelijke
van de accommodatie. De groepsafspraken dienen te worden nageleefd.
Personen die onvoldoende kunnen zwemmen zijn vergezeld van een meezwemmende volwassen
begeleider (18+), die permanent toezicht houdt.
Kinderen onder de 8 jaar worden slechts toegelaten indien zij voortdurend onder het actief en
permanent toezicht van hun volwassen begeleider (18+) blijven, zowel op de kade als in het
water, met een beperking van maximum van 4 kinderen per begeleider.

2. Gebruik kleedkamers
De kleedkamers dienen als omkleedruimte, enige andere activiteit wordt niet toegestaan.
Blijf er niet langer dan noodzakelijk.
Sluit tijdens het gebruik de deuren van de kleedkamers.
Laat geen spullen achter in de kleedkamer. Hiervoor zijn er lockers ter beschikking.
Draag zorg voor de sleutel van de locker. Bij verlies of beschadiging van de sleutel of het slot
zullen er kosten worden aangerekend.
3. Zwemkledij, zwem – en duikmateriaal
Gepaste zwemkledij is vereist.
Na toestemming zijn er uitzonderingen mogelijk voor kledij eigen aan de beoefende sport of kan
je zwemmen met kledij om reddend zwemmen te oefenen.
Het al of niet toelaten van strandballen en zwemhulpmiddelen zoals zwembanden, -gordels,
-vleugeltjes, -vliezen, handpeddels en dergelijke wordt bepaald door de redders.
Het gebruik van duikflessen en loodgordels wordt enkel toegestaan aan duikclubs binnen de hun
toegewezen uren.
4. Hygiëne
Elke bader moet vóór het betreden van het zwembad een stortbad nemen en gebruik maken van
het ontsmettend voetbad.
Rond het bad en in de natte zones loop je blootsvoets of met aangepast schoeisel waarmee je
door de voetwaadbakken gaat.
Shampoo en zeep zijn enkel toegestaan in de voorziene doucheruimte.
Er wordt nergens gegeten in het zwembad, noch in en rond de kleedkamers.
Kauwgom is niet toegestaan in het zwembad.
Aan het zwembad is enkel een hersluitbare fles in kunststof, gevuld met water, toegestaan. Deze
fles mag geen hinder veroorzaken voor de andere bezoekers.
Baby’s/peuters die niet –zindelijk zijn, zijn verplicht een zwemluier te dragen.
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opnames maken zonder goedkeuring van de sportdienst.
Van zodra opnames geen privé – doeleinden hebben, is filmen/zijn opnames enkel
toegestaan met schriftelijke toestemming van de sportdienst.

6. Algemeen toezicht
Lijd je aan een ziekte of heb je een beperking (hartpatiënt, epilepsie, diabetes, …), deel dit dan
mee aan het reddend personeel vooraleer je het zwembad betreedt.
De zwembadmedewerkers zien toe op de naleving van dit reglement. Hun aanwijzingen worden
onmiddellijk opgevolgd.
Specifieke duikoefeningen (apneu –, diepteoefeningen, …) worden niet toegestaan.
7. Zwemles
Zwemles is toegestaan, mits kennisname van de specifieke afspraken.
8. School – en clubzwemmen
Dit intern reglement is ook van toepassing tijdens het school – en clubzwemmen. Hiervoor
worden er ook aanvullende afspraken gemaakt die opgenomen worden in afzonderlijke
gebruikersovereenkomsten.
9. Sport en spel
Duiken gebeurt enkel in het diepe gedeelte.
Spelmateriaal is enkel toegestaan na goedkeuring van de redders, in het ondiepe gedeelte en
tijdens de speciaal voorziene momenten (zie openingstijden en artikel 3).
Het instructiemateriaal, ter beschikking gesteld door de sportdienst, wordt met zorg behandeld
en teruggebracht in dezelfde staat als ontleend op de voorziene plaats.
10. Aansprakelijkheid
Iedereen die minderjarige kinderen vergezelt en toezichthoudende personen zoals leerkrachten
en begeleiders kunnen hun aansprakelijkheid niet overdragen aan de zwembadmedewerkers en
moeten hun kinderen, leerlingen of groep blijven begeleiden.
De aanwezigheid van redders ontslaat de bezoekers van geen enkele verantwoordelijkheid. De
bezoekers staan in voor hun eigen veiligheid. Het stadsbestuur en hun aangestelden kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, ontvreemdingen of beschadigingen.
11. Algemene richtlijnen
Het niet naleven van gelijk welk artikel van dit reglement kan aanleiding geven tot volgende
maatregelen :
a) te treffen door de verantwoordelijke redders of zwembadverantwoordelijke, onmiddellijke
verwijdering uit het zwembad.
b) door het college van burgemeester en schepenen op verslag van verantwoordelijke, tijdelijk
of definitief toegangsverbod tot het zwembad.
Bij deze maatregelen wordt het toegangsbewijs niet terugbetaald. In geval van weerspannigheid
kan de politie opgeroepen worden.

Op schriftelijk verzoek kunnen afwijkingen op dit reglement toegestaan worden door het college
van burgemeester en schepenen. Het stadsbestuur bepaalt de openingsuren en de tarieven
zonder dat hiertegen verhaal kan worden uitgeoefend. Het stadsbestuur behoudt zich het recht
voor om de inrichting tijdelijk of definitief voor te behouden voor organisaties, te sluiten om
reden van openbaar nut, om hygiënische redenen of in gevallen van overmacht, zonder dat
hiervoor schadevergoeding kan geëist worden.
Voor het gebruik van de accommodatie dienen de richtlijnen nageleefd die door het college van
burgemeester en schepenen verstrekt worden. Het personeel waakt over de naleving van
onderhavig reglement. Elke klacht dient schriftelijk aan de sportdienst overgemaakt te worden.
Elke bezoeker is gehouden het reglement te kennen en verbindt zicht ertoe het na te leven bij de
aankoop van het toegangsbewijs.
12. Opmerkingen/suggesties
Mocht je, ondanks ons streven om je verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch een
opmerking of suggestie willen maken, dan kan je terecht bij onze medewerkers of kan je een mail
sturen naar sportbeheer@leuven.be. We zullen trachten uw opmerking of suggestie zo snel
mogelijk te behandelen.

