Huishoudelijk reglement Zwembad
Vrije Universiteit Brussel

Dit reglement werd opgesteld om de veiligheid, rust, orde en hygiëne in het zwembad te
waarborgen en is van toepassing op alle bezoekers van het zwembad, zowel tijdens de publieke
uren als tijdens de uren voorzien voor scholen en clubs. Alle gebruikers en bezoekers van het
zwembad, of dit nu is voor een eenmalige toegang tijdens de publieke uren, een toegang via een
beurtenkaart of via een gebruikersovereenkomst, gaan akkoord tot opvolging van alle
voorschriften en tevens van de mogelijke richtlijnen van het daartoe bevoegde personeel (o.a.
redder, onthaalmedewerker) van de afdeling Beweging en Sport van de Vrije Universiteit Brussel.
1. Beheer
a. De afdeling Beweging en Sport van de Vrije Universiteit Brussel staat in voor
het beheer van het zwembad.
b. De afdeling Beweging en Sport heeft ten allen tijde het recht tot onmiddellijke sluiting
van het zwembad ten gevolge van overmacht en dit zonder dat om het even wie
hiervoor een schadevergoeding kan vorderen.
c. De medewerkers van de afdeling Beweging en Sport hebben het recht iemand de
toegang te weigeren of toegang te ontzeggen en dit omwille van storend gedrag of
het niet of niet tijdig betalen van de verschuldigde huur of inkomgelden.
d. Baders die zich onbetamelijk gedragen of de bevelen van de daartoe bevoegde
medewerkers van de afdeling Beweging en Sport, meer bepaald de redders, de
onthaalmedewerkers en/of het afdelingshoofd, niet opvolgen, uit het gebouw te
verwijderen. In dit geval kan er aansluitend ook een toegangsverbod voor een
bepaalde periode aan de betrokken personen, school of club worden opgelegd.
e. De Raad van Beheer van de Vrije Universiteit Brussel bepaald de uren en dagen van
openstelling en de geldende tarieven. Tijdens de vastgestelde sluitingsdagen kan er
geen enkele activiteit plaatsvinden, uitgezonderd deze voorzien door clubs die
hiervoor over een gebruikersovereenkomst beschikken.
f. Verkoop van drank of voeding in het VUB-sportcomplex is expliciet voorbehouden
aan de concessiehouder van de cafetaria gehuisvest in het sportcomplex.
g. De beheerder van het zwembad kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor om
het even welke schade van lichamelijke of materiële aard ten gevolge van de
verhuring van lokalen of uitrustingen en kan evenmin aansprakelijk worden gesteld
voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
h. Het in gebruik geven aan derden of het door verhuren van gehuurde infrastructuur
is niet toegestaan.
2. Algemene regels
a. Daartoe bevoegde medewerkers van de Vrije Universiteit Brussel hebben op ieder
moment het recht op uitoefenen van toezicht op de infrastructuur.
b. Fietsen, motorfietsen, skeelers, skateboards, steps, … en dieren worden niet
toegelaten tot de faciliteiten.
c. Mogelijke opname door een nieuwsmedium dienen steeds vooraf goedgekeurd door
het daartoe bevoegde orgaan binnen de VUB.
d. Er geldt een algemeen rookverbod in gans het gebouw.
e. Alle uitgangen (inclusief nooduitgangen) en doorgangen dienen te allen tijde vrij te
blijven om mogelijke toegang of doorgang door nooddiensten te vrijwaren.
f. Brandbestrijdingsmiddelen dienen ten allen tijde bereikbaar te blijven en mogen
niet aan het zicht worden onttrokken.
g. Het zwembad en bijhorende infrastructuur mogen enkel voor de toegestane
activiteiten en doeleinden worden aangewend.
h.

Personen die niet betrokken zijn bij de verschillende activiteiten in de
zweminfrastructuur hebben onder geen enkele voorwaarde toegang tot de
infrastructuur. Wie wel betrokken is bij de activiteiten houdt zich strikt aan de
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i.

j.

vastgestelde opening – of huurtijden. Er wordt onder geen beding toegang verleend
buiten de vastgestelde openingsuren voor club en buiten de publieke uren voor
individuele zwemmers.
Materieel door de bader/huurder dat op eigen risico en met toestemming van
daartoe bevoegd personeel dient na afloop van iedere zwembeurt, training of
wedstrijd verwijderd en opgeborgen zodat volgende gebruikers hier geen last van
ondervinden. Niet nakomen van deze regel heeft tot gevolg dat de beheerder zich
het recht toe eigent dit op kosten van de betrokken bader/huurder zal worden
verwijderd.
Toegang tot het zwembad :
• Het zwembad is tijdens de publieke uren toegankelijk via de draaideur en
mits betaling van een losse beurt aan het onthaal of via de kiosk of via
een VUB-sportkaart opgeladen met een beurtenkaart.
• Een toegangsbeurt wordt onder geen beding terug betaald.
• Buiten de publieke uren kunnen scholen, verenigingen en clubs gebruik
maken van het zwembad op basis van een daartoe vooraf opgemaakte
gebruikersovereenkomst.
• Een VUB-sportkaart opgeladen met beurten voor toegang tot het zwembad is
strikt persoonlijk en is gekoppeld aan een naam en adres. Iedere kaarthouder
is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar kaart. Het doorgeven van de kaart
aan derden leidt tot intrekking van de kaart, met mogelijk verlies van de nog
resterende beurten op de kaart als gevolg, zonder recht op terugbetaling van
noch de kaart, noch de resterende beurten.
• Een sportkaart is 5 jaar geldig vanaf datum van aankoop. Beurten die hierop
worden opgeladen dienen voor vervaldatum van de kaart te worden
opgebruikt. Vervallen zwembeurten worden niet terug betaald. De
vervaldatum, inclusief resterende beurten, verschijnen op het scherm van het
toegangssysteem bij iedere keer dat de kaart wordt ingevoegd om toegang te
krijgen tot het bad tijdens de publieke uren.
• Meld een verlies van de kaart onmiddellijk aan het onthaal van het zwembad.
Op die manier wordt de kaart snel geblokkeerd en bestaat de kans dat deze
alsnog wordt gerecupereerd.
• Minderjarigen (-16 jaar) hebben enkel toegang tot het zwembad onder
begeleiding van een meerderjarige (+18 jaar). Zowel bij individueel gebruik
als in groepsverband (scholen en clubs). De meerderjarige(n) zijn voor de
volle 100% verantwoordelijk voor de veiligheid en voor het gedrag van de
minderjarigen onder zijn of haar toezicht.
• Personen met huidaandoeningen dienen bij iedere toegang een doktersattest
te kunnen voorleggen waarop duidelijk vermeld wordt dat deze geen schade
kan betekenen, noch voor de persoon in kwestie, noch voor derden.
• Personen met open wonden worden uit gezondheidsoverwegingen de toegang
tot het bad ontzegd.
• Baders, bezoekers, scholen, clubs, … hebben toegang tot de gangen,
kleedkamers, douches, toiletten en zwembad inclusief kades. Dienst en
bergingslokalen zijn enkel mits toelating en/of onder toezicht van een
bevoegde medewerker van de dienst Beweging en Sport toegankelijk.
• Baders die op basis van hun gedrag vermoedelijk onder invloed van alcohol
of drugs zijn wordt de toegang tot het bad ontzegd. Indien de vaststelling
gebeurt op moment dat de betrokken persoon zich reeds in het bad bevind
dan wordt deze persoon tot aan de voordeur begeleid.
•

Toegang tot de zwemkuip gebeurt steeds via de “verplichte” douche en
voetbad. Dit om een voorafgaand aan de zwembeurt desinfecteerbeurt te
garanderen.
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Alle zwemmers worden ook aangeraden zich aansluitend op iedere
zwembeurt in de daartoe bestemde doucheruimte grondig af te spoelen met
lauw/warm water.
• Tijdens de publieke uren hebben baders toegang tot de kleedkamers vanaf
het aan de inkom respectievelijke geafficheerde openingsuur (vb. ma.-vr. 12u
en ma.-do. 17u) en dient de kuipt te verlaten minstens 10 minuten voor het
geafficheerde sluitingsuur zodat er nog een minimum aan tijd rest om een
douche te nemen en zich aan te kleden. Doel is om op moment van het
sluitingsuur terug aan de voordeur van het zwembad te staan (vb. ma.-vr.
14u en ma.-vr. 21u).
• Toegang tijdens de publieke uren wordt toegekend tot 20 minuten voor
sluitingstijd.
• Scholen, verenigingen en clubs die het zwembad of een deel ervan huren
buiten de publieke uren hebben toegang tot de kleedkamers vanaf 15 minuten
voor start van het uur vermeld op de gebruikersovereenkomst tot en met 15
minuten na het vermelde uur (uitgezonderd scholen die bij opening van het
bad al starten, hier zijn we toegankelijk vanaf 8u in de week en 9u in het
weekend).
Kleedkamers :
• Omkleden gebeurt in de daartoe voorziene ruimten : de kleedkamers.
• De kleedkamers dienen als wissel tussen zone “met” en zone “zonder”
schoenen. Gelieve uw schoenen reeds in de gang, voor het betreden van de
kleedkamers uit te doen. Hiertoe worden banken en schoenrekken voorzien.
• Beperk je tijd in de kleedkamers tot een minimum, geef anderen de ruimte.
• Voor heren en dames zijn er afzonderlijke kleedruimten voorzien. Gelieve
deze te respecteren. Wie deze regel niet naleeft wordt verdere toegang tot
het bad ontnomen.
•

l.

Voor de individuele gebruikers staan de individuele en gezinscabines ter
beschikking. Voor de groepsgebruikers dan weer de groepscabines en
gezinscabines.
• Berg je kleding op in één van de daartoe bestemde lockers.
• Draag zorg voor de sleutel van je locker … bij verlies of beschadiging kan de
kostprijs van sleutel en/of slot (5-39€) aan de betrokken persoon worden
doorgerekend.
Zwemkledij en materiaal
• Draag tijdens de publieke uren steeds een daartoe bestemde gepaste
zwemkledij (voor heren een aansluitende zwembroek, voor dames een bikini
of badpak) uitsluitende bestemd voor zwemmen in een zwembad.
• Scholen, verenigingen en clubs die buiten de publieke uren gebruik maken
van het bad staan zelf in op toezicht tot het dragen van correcte zwemkledij
door hun leerlingen of leden.
• Zwemkledij is vervaardigd uit materiaal dat geschikt is om te zwemmen.
Andere (sport)kledij zoals wieler, turn of loopkleding of ondergoed is niet
toegestaan.
• Baby’s en peuters zijn verplicht een zwempamper te dragen onder de
zwemkleding.
• Geen enkele vorm van hoofddeksels, uitgezonderd een badmuts, is
toegestaan in het zwembad. Een badmuts is evenwel niet verplicht.
• Duikflessen, loodgordels, … zijn enkel toegestaan op de uren voorzien voor
duikclubs. En deze dienen steeds voorzien van kunststof om schade aan de
tegels van het bad te vermijden.
• Zwemvliezen, opblaasbare ballen, … zijn enkel toegestaan mits voorafgaand
akkoord van de redder van dienst en is steeds afhankelijk van de bezetting
van het zwembad op dat moment.
• Harde ballen zijn dan weer enkel toegestaan op momenten dat het zwembad
voorzien is voor waterpolo. Deelnemers aan de waterpolotrainingen dragen
daartoe een badmuts met oorbeschermers.
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m. Hygiëne :
• Draag propere zwemkledij, vrij van zakken of ritssluitingen.
• Verwijder je schoenen voor je de kleedkamer betreed bij het begin van je
zwembadbezoek en doe deze aansluitend aan je bezoek ook pas weer aan in
de gang richting uitgang.
• Neem een douche voor en na je zwembeurt en na ieder toiletbezoek.
• Werp alle mogelijk afval in de daartoe bestemde vuilbakken.
• Shampoo en zeep zijn enkel te gebruiken in de daartoe bestemde
doucheruimte.
• Vanaf de kleedkamers ben je blootvoets, zowel in gangen, douches, sanitair,
kade van het bad als bad zelf.
• Personeel, lesgevers, coaches, … dragen aangepast schoeisel.
• Eten en drinken in of rond het zwembad is niet toegestaan.
• Sporttassen berg je in de locker of kunnen uitzonderlijk, bv voor instructeurs of
mensen met een handicap, tijdens de zwembeurt in één van de bergingen
achteraan de zwembanen worden geplaatst.
n. Sport en Spel :
• Het VUB-zwembad is in de eerste plaats een “zwem”-bad. M.a.w. sporen wij
vooral het sportzwemmen aan, het zgn. baantjestrekken. Enkel mits
toestemming van de toezichthoudende redder worden afwijkingen
toegestaan.
• Lopen en rennen rond het zwembad of in de gangen wordt afgeraden
vanwege veiligheidsoverwegingen.
• Buiten de publieke uren kan er sport en spel plaats vinden mits voorafgaande
melding, op moment van opmaak van de gebruikersovereenkomst, en
goedkeuring van de beheerder.
o. Wangedrag kan leiden tot onmiddellijke verwijdering uit het zwembad en ontnemen
van recht tot toegang tot het zwembad naar de toekomst toe. Onder wangedrag
verstaan we o.a. :
• Andere mensen storen, opzettelijk hinderen of in gevaar brengen
• Lopen rond het zwembad of in de gangen
• Gevaarlijke spelletjes boven en onder water
• Zich onder water begeven, onder andere zwemmers
• Elkaar van de kade in het water duwen
• Iemand onder duwen of onder water houden
• Onzedelijk gedrag
• Onbeleefd gedrag
• Gebruik maken van zwemmateriaal of spelmateriaal zonder toestemming van
de redder van dienst
• Redding materiaal of veiligheidsmateriaal zonder noodzaak aanraken of
verplaatsen
• Elektrische apparaten mee nemen in de zwemhal
• Spuwen, urineren, … in het water
• Scherpe voorwerpen in gebouw mee nemen
• Gebrek aan verdraagzaamheid voor ieder ander, ongeacht geslacht,
huidskleur, politieke of religieuze overtuigingen.
• Aanwijzingen van daartoe bevoegd personeel negeren.
• Het personeel hinderen bij hun toezicht
p. Algemeen toezicht :
• Alle medewerkers van de afdeling Beweging en Sport zijn bevoegd en zien
toe op de naleving van het huishoudelijk reglement. Aanwijzingen van deze
personen dienen onmiddellijk opgevolgd te worden.
• Groepen dienen steeds minstens één persoon per 8 groepsleden aan te duiden
die als verantwoordelijke van op de kant mee toe ziet op de veiligheid. Bij
jongeren onder de 8 jaar dient er tevens steeds één bekwame meerderjarige
mee in het zwemwater. De groepsverantwoordelijke brengt de
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q.

3.

leden van zijn/haar groep op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften en
zorgt dat deze worden nageleefd.
• Wie lijd aan één of andere ziekte of handicap (hartziekten, diabetes, …) dient
dit voor in het water te gaan te melden aan de redder van dienst.
Zwemlessen :
• Enkel scholen, clubs en zwembadpersoneel kunnen zwemles geven in de
vooraf daartoe toegekende zwembanen. Wie zonder voorafgaandelijk
toestemming van de zwembadbeheerder te hebben gekregen zwemles geeft
kan worden beboet met een som van 35€.
• Niemand kan het zwembad of een deel ervan opeisen voor privégebruik,
tenzij buiten de publieke uren en mits voorafgaandelijk akkoord van de
beheerder via een gebruikersovereenkomst.
• De schoolbeurten (banen) worden jaarlijks toegewezen door de beheerder. Dit
gebeurt in de periode mei-juni voor het komende schooljaar op basis van de
aanvraagformulieren die door de scholen worden ingediend. Bestaande
gebruikers hebben voorrang, wie hetzelfde uur als het vorige jaar wenst heeft
voorrang, nieuwe aanvragen (nieuwe klant of nieuw uur voor een bestaande
klant) worden vanaf half juni behandelt.
• Scholen dienen de hen op basis van een gebruikersovereenkomst toegekende
banen, uren en dagen te respecteren. Wijzigingen worden vooraf gemeld aan
de beheerder.
• Scholen zorgen ervoor dat er steeds begeleidende leerkrachten (1 per
maximum 12 lln) zijn voorzien om mee toezicht te houden.
• Zwemlesmateriaal wordt door de redder ter beschikking gesteld en dit enkel
voor doeleinden waarvoor het desbetreffend materiaal ontworpen is.
• Aanvullende afspraken m.b.t. gebruik van het zwembad door scholen,
verenigingen of clubs worden opgenomen in de gebruikersovereenkomst die
jaarlijks wordt opgemaakt tussen de betrokken organisatie en de dienst
Beweging en Sport van de VUB.

Specifieke regels
a. Aansprakelijkheid:
• Ieder bezoek aan het zwembad gebeurt op eigen risico. De afdeling Beweging
en Sport noch de Vrije Universiteit Brussel nemen de aansprakelijkheid voor
ongevallen, diefstallen of beschadigingen aan persoonlijke eigendommen,
noch in het bad, noch in de kleedkamers, noch in de cafetaria, noch op de
parking, … veroorzaakt door derden.
• Bij verlies of diefstal kan melding worden gemaakt aan het onthaal. De
betrokkenen dient echter zelf, indien gewenst, een proces verbaal te laten
opmaken door de Politie.
• Gevonden voorwerpen kunnen aan het onthaal of bij de redders worden af
gegeven. Deze worden dan voor een periode van 2 weken aan het onthaal
in een kist bijgehouden.
• Wie schade aan de infrastructuur en/of installaties of materiaal wordt
aansprakelijk gesteld en gevorderd worden tot vergoeding van de schade.
• De aanwezigheid van redder in het zwembad ontslaat geen enkele bezoekers
van zijn burgerlijke plicht. Iedereen staat mee in voor de veiligheid, zowel die
van zichzelf als die van derden in en rond het bad.
• De medewerkers van de afdeling Beweging en Sport staan mee in voor
de veiligheid en de zedelijkheid en hebben als taak het reglement te doen
naleven. Elke klacht of onregelmatigheid dient te worden gemeld aan de
beheerder (afdelingshoofd Beweging en Sport).
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Weigering tot toegang en/af verwijdering uit het bad :
Wie wangedrag vertoond of dit reglement niet naleeft wordt verwijderd uit
het zwembad.
• Standaardprocedure
a. Alle incidenten worden in het logboek geregistreerd door de medewerker
van dienst
b. De betrokkene(n) wordt een toegangsverbod opgelegd conform
omschreven in dit reglement.
c. In geval van strafbare feiten wordt de politie opgeroepen voor opmaak
van een proces-verbaal.
d. Indien een persoon met toegangsverbod toch nog probeert toegang te
krijgen tot het bad dan wordt dit als een huisvredebreuk aanschouwd en
wordt de politie ingeschakeld.
e. Bij afloop van een periode van toegangsverbod kan de betrokkenen
opnieuw toegang krijgen tot het bad, na een gesprek met de beheerder.
• Maatregelen
a. Belediging personeel of niet naleven regel m.b.t. respect voor
andere gebruikers :
– inschakelen politie ter beoordeling toezichthoudend personeel
b.

c.

d.

e.

– toegangsverbod 3 maanden
Herhaaldelijk niet opvolgen van richtlijnen van personeel
– inschakelen politie ter beoordeling toezichthoudend personeel
– toegangsverbod van 6 maanden
Bedreiging personeel of andere bezoekers
- inschakelen politie ter beoordeling voor opmaak PV
– toegangsverbod 12 maanden
Onzedelijke feiten
- inschakelen politie ter beoordeling voor opmaak PV
– toegangsverbod levenslang
Diefstal
- inschakelen politie ter beoordeling voor opmaak PV

– toegangsverbod 12 maanden
Bij herhaling wordt de strafmaat verzwaard en kan alle verdere toegang tot
het bad worden ontzegd, met mogelijk ook een juridisch vervolg.
c. De beheerder heeft het recht dit huishoudelijk reglement te wijzingen. Wijzigingen
gaan in voege telkens 14 dagen na afficheren van het aangepaste reglement aan
de ingang van het zwembad.
d. Verhuur : buiten de publieke uren krijgen scholen, verenigingen en clubs de
mogelijkheid tot huren van één of meerdere banen van het zwembad (groot en
klein). Dit gebeurt door middel van een daartoe bestemd aanvraagformulier en
aansluitende gebruikersovereenkomst en op basis van de beschikbaarheden van
het bad.
i. Vast gebruik tijdens seizoen September - Augustus gebeuren via aanvraag
ingediend voor 1 mei.
ii. Los gebruik gebeurt mits onmiddellijke betaling op moment van reservatie,
minsten 14 dagen voor datum van gebruik.
iii. Elke huurder staat zelf in voor het bemannen van de reddingsdienst
(gediplomeerde redder)
e. Sportevenementen
i. Bij een door de huurder ingerichte sportmanifestatie moeten in samenspraak met
de beheerder plaatsen voorzien worden voor de vertegenwoordigers van de VUB.
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ii. De aanvraag tot gebruik voor een evenement dient tijdig en schriftelijk te
gebeuren bij de beheerder. Bij de aanvraag dient melding te worden gemaakt
van de aard van de geplande activiteit en van een mogelijk gebruik van al dan
niet eigen extra elektrische installaties en of muziek.
iii. Bij wedstrijden en of evenementen met publiek is de huurder volledig
aansprakelijk voor zowel toeschouwers als bezoekers. De huurder dient de
nodige maatregelen te treffen opdat het huishoudelijk reglement nageleefd
wordt door iedere aanwezige.
f. Rechten en plichten
i. Het niet gebruiken van de infrastructuur sluit de betaling van de vergoeding niet
uit, tenzij in gevallen van overmacht waar dan in overleg met de beheerder in
wordt beslist.
ii. Door de gebruikers mag er ter plaatse geen enkele wijziging aangebracht
worden in de dagverdeling of baanverdeling, zonder voorafgaandelijk akkoord
van het beheer.
iii. Ieder voorstel tot wijziging uurrooster gebeurt schriftelijk, minstens één maand
voor datum en is enkel mogelijk indien alle betrokken partijen akkoord gaan.
iv. De tijdsduur die wordt toegekend dient strikt gerespecteerd. In de tijdsduur is
het opstellen en wegbergen van materiaal inbegrepen.
v. De verhuring van het zwembad impliceert het gebruik van de eigenlijke
zwemhal, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, de toegewezen kleedruimten en
douches.
vi. De verenigingen, scholen en clubs die toelating hebben gekregen om van de
zwemaccommodaties gebruik te maken zijn verantwoordelijk voor iedere schade
die door ofwel hun eigen leden of uitgenodigde bezoekers werd veroorzaakt.
Toegebrachte schade dient onmiddellijk gemeld en zal aansluitend op kosten van
de betrokkene worden hersteld.
vii. De huurder zal de gepaste maatregelen treffen opdat zijn leden tijdens hun
aanwezigheid in de zweminfrastructuur zich steeds welvoegelijk gedraagt.
viii. De huurder is verplicht zich te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid
o.a. stoffelijke schade waarvoor hij verantwoordelijk is tijdens de huurtijd van de
zwemaccommodatie, schade aan derden en voor schade veroorzaakt door het
publiek.

Dit reglement is in voege vanaf 1/12/1990. Laatste wijziging 2/2/2018.

Goedgekeurd door de Vrije Universiteit Brussel, Beheer Sportinfrastructuur.

