
 

INTERGEMEENTELIJKE ZWEMBADEN “AQUADROOM” MAASEIK/”DE HAEG” DILSEN-STOKKEM (IZ) 
REGLEMENT  INTERNE ORDE 

 
1. De Intergemeentelijke Zwembaden “Aquadroom” Maaseik en “De Haeg” Dilsen-Stokkem worden beheerd door de Raad van Bestuur van “CVBA 

Intergemeentelijke Zwembaden “Aquadroom” Maaseik en “De Haeg” Dilsen-Stokkem. 
2.  
3. De Raad van Bestuur duidt de personeelsleden aan die belast zijn met het administratief werk, het toezicht op de veiligheid van de bezoekers, het verzekeren 

van de goede orde in de lokalen van de zwembaden, tucht en de zedelijkheid, de coördinatie der werkzaamheden, het naleven van de uitbatingsvoorwaarden 
opgelegd door het Ministerie Binnenlands Bestuur en de Provinciale Gezondheidsinspectie. 
 

4. De zwembaden zijn het ganse jaar toegankelijk voor het publiek, behalve op de wettelijke feestdagen (zwembad ‘De Haeg’ is tevens gesloten tijdens de 
schoolvakanties) 
Te allen tijde kan de Raad van Bestuur manifestaties en feestelijkheden inrichten. De Raad van Bestuur kan de zwembaden tijdelijk sluiten om reden van 
openbaar nut, gezondheidsredenen of in gevallen van overmacht, zonder dat hiervoor door om het even wie enige schadevergoeding kan geëist worden van 
IZ of van de lede van de Raad van Bestuur. 
De openingsuren van het recreatief, school- en clubzwemmen worden door de Raad van Bestuur vastgelegd . 
Tijdens het recreatief zwemmen dient iedere bezoeker een toegangsbewijs te hebben om toegang te krijgen tot de kleedruimten. De toegangsbewijzen zijn 
niet terugbetaalbaar. Het verantwoordelijk personeelslid in de zwembaden oordeelt over de nodige afwijkingen op deze regeling. Een hal uur voor de 
sluitingstijden wordt er geen toegang meer verleend tot de zwembaden. Tien minuten voor sluitingstijd(en) word door de badmeesters aangegeven dat het 
bijna sluitingstijd is. De buitendeuren zullen ten laatste 10 minuten na de aangeven sluitingstijd(en) afgesloten worden 
Tijdens het recreatief zwemmen zijn de bezoekers verplicht hun klederen in de daartoe bestemde opbergkastjes te bewaren. Gemeenschappelijke 
kleedruimten zijn voorbehouden voor school- en clubzwemmen. Zij dienen evenwel steeds door een verantwoordelijke begeleid te zijn. 
Kortingskaarten dienen vooraf getoond te worden aan de balieverantwoordelijke of aan het dienstdoend personeel. 

 
5. De tarieven voor het gebruik van de zwembaden worden door de Raad van Bestuur bepaald. 
 
6. De bezoekers en gebruikers van de zwembaden mogen door hun gedrag de veiligheid van zichzelf en anderen niet in gedrang brengen. 

 
7. De Raad van  Bestuur en het personeel wijzen tevens  alle verantwoordelijk af voor gestolen en verloren voorwerpen. 

 
8. Er is een rookverbod in alle lokalen van beide zwembaden. 

 
9. De toegang tot de zwembaden wordt ontzegd  aan personen die een gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de aanwezigen 

 
10. Ook dieren zijn niet toegelaten binnen de gebouwen van beide zwembaden. 

 
11. Kinderen jonger dan 6 jaar dienen tijdens het recreatief zwemmen steeds vergezeld te zijn van een meezwemmende volwassen persoon (+16 jaar) 
 
12. Het maximum aantal bezoekers is vastgelegd op   Aquadroom Maaseik   500  (buitenbad geopend: 1000)    De Haeg  Dilsen-Stokkem   125 

 
13. De zwemmers en zwemsters dienen gekleed te zijn in welvoeglijke en specifieke zwemkledij. 

Het wordt aangeraden om de toiletten te gebruiken voor de zwembeurt.  Het gebruik van de (doorloop)douches en het voetbad is verplicht. 
 
Verder is het verboden: -rijwielen de gebouwen binnen te brengen; 
   -zich onzedelijk en onwelvoeglijk te gedragen of aanstoot te geven; 
   -het gebouw, kleedaccomodaties en het materieel te bevuilen of te beschadigen;  
   -te spuwen, te zingen of te roepen of door andere luidruchtigheid stoornis te verwekken; 
   -te eten en te drinken, behalve op daartoe aangeduide  plaatsen oa. inkomhal, cafetaria, tribune en verbruikersterras; 
   -zich met schoeisel te begeven in de blootvoetenzone en de zwemhal 

-als toeschouwer te vertoeven  op plaatsen voorbehouden voor zwemmers. Enkel aan begeleidende, toezichthoudende  
personen van groepen wordt dit toegelaten; 
-zich zonder voldoende zwemkunde in de diepzone te begeven. Enkel zwemmers met een zwemdiploma 50m en meer 
mogen in de (2)3-meterzone zwemmen. Kinderen zonder zwemdiploma mogen zich onder begeleiding van een volwassen 
persoon in de 3-meterzone begeven maar dienen steeds zwemhulpmiddelen te dragen (zwemarmbandjes en/of zwemgordel) 
-te rennen en/of gevaarlijke handelingen uit te voeren; 
-door te spelen andere zwemmers te hinderen; 
-de badmeester-redders te hinderen in hun waakzaamheid; 
-om het even welk voorwerp in het water te brengen zonder toelating van de badmeester-redder; 
-zonder toestemming het materiaal van de EHBO te gebruiken; 

 
14. De gebruikers van de waterglijbanen dienen zich te houden aan de richtlijnen van het personeel en aan de voorschriften bepaald door de leverancier die in de 

onmiddellijke omgeving van de waterglijbanen zijn aangebracht. 
 
15. Bij ongevallen en lichte verwondingen dient men zich steeds te wenden tot de badmeester-redder (toezichter) 

 
16. Afval en lege flacons dienen in de respectievelijke afvalbakken gedeponeerd te worden. 

 
17. Auto’s en rijwielen dienen op de daartoe bestemde plaatsen gestald te worden. 

 
18. De aangestelde personeelslede zijn belast met de toepassing van dit reglement. De bezoekers zijn daarom gehouden de richtlijnen van het personeel te 

volgen. Personen die zicht niet schikken naar de bepalingen van dit reglement kunnen door het personeel verplicht worden de zwembaden te verlaten. De 
aangestelde personeelsleden zijn eveneens gemachtigd de toegang tot de zwembaden tijdelijk te ontzeggen aan personen, schoolinstellingen, zwem-of 
andere sportclubs die onderhavig  reglement overtreden. De Raad van  Bestuur kan beslissen over een definitief toegangsverbod. 
De Raad van Bestuur is gemachtigd om schadevergoeding te vorderen van personen, schoolinstellingen, zwem- en andere sportclubs die het gebouw, de 
installaties en het materieel van de zwembaden beschadigen of bevuilen. 

 
19. Voor klachten of suggesties kan men steeds terecht bij de aangestelde personeelsleden of kan men zich wenden tot de zwembadbestuurder-coördinator. 
 
20. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht om dit reglement te allen tijde te wijzigen. 

 
Namens de Raad van Bestuur 
 
De Voorzitter      Secretaris/Zwembadbestuurder-coördinator 


