
 

Om ieder lid van de groep een veilig en aangenaam verblijf te garanderen, maken we graag volgende 

bindende afspraken. 

Begeleiding  

• 0 – 20 zwemmers = 2 begeleiders op het droge 
• 21 - 30 zwemmers = 3 begeleiders op het droge 
• 31 - 40 zwemmers = 4 begeleiders op het droge 
• 41 - 50 zwemmers = 5 begeleiders op het droge 
• 51 - 65 zwemmers = 6 begeleiders op het droge 
• 66 - 80 zwemmers = 7 begeleiders op het droge 
• 81 - 95 zwemmers = 8 begeleiders op het droge 

Wanneer niet iedereen kan zwemmen, is de aanwezigheid van één extra begeleider vereist.  

De begeleider(s) dragen onder een fluohesje (wat wij kunnen voorzien) zwemkledij, maar maken GEEN 

gebruik van onze faciliteiten zoals sauna, glijbanen, …  

De begeleiders krijgen een plaats toegewezen door de redders van waar ze hun groep in het oog dienen te 

houden. Bij het binnenkomen in het zwembad, verzamelt de groep op de stenen tribune in het sportbad. 

De hoofdredder of zijn vervanger zal enkele afspraken kort toelichten en kan indien nodig een 25m 

zwemtest vragen. Groepsleden die hier niet in slagen mogen het zwembad enkel betreden met 

zwemhulpjes zoals bv. bandjes of kunnen enkel in de kinderbaden.  

Afspraken  

✓ NIET lopen, springen of huppelen: enkel stappen is toegelaten op de kades en in de kleedkamers. 

✓ Het gebruik van groepskleedkamers voor groepen vanaf 20 personen raden wij sterk aan, onder 

voorbehoud van beschikbaarheid. 

✓ Elkaar NIET in het water duwen of trekken. 

✓ Respecteer de baantjeszwemmers en de signalisaties voor bv. ‘publiek’ zwemmen. 

✓ Blijf van de lijnen af: ga er niet op zitten of aan hangen. 

✓ De bandenglijbaan is verplicht te betreden met een band of racemat. Respecteer het groene/rode 

licht en kom één voor één naar beneden. 

✓ Banden en racematten mogen enkel in de bandenglijbaan (Magic Tube) worden gebruikt. 

✓ De kinderbaden en de speeltuigen erin zijn enkel toegankelijk voor kinderen jonger dan  

8 jaar. 

✓ Wild gedrag is niet toegelaten. 

✓ Volg de regels strikt op die vermeld staan voor de wildwaterbaan. 

✓ Duiken en in het water springen is niet toegestaan in het golfslagbad en de warme lagune. 

✓ Duiken is verboden in de buitenbaden. 

✓ De sauna’s zijn niet toegankelijk onder de 16 jaar. 

✓ De stoomhut is niet toegankelijk onder de 8 jaar, tenzij begeleid door een volwassene. 

✓ Zwemshorts tot boven de knie zijn toegelaten, zonder zakken of ritsen. Er mag geen ondergoed 

gedragen worden onder de zwemkledij. 

Respecteer de redders en maan de groep aan dit ook te doen. Volg steeds meteen 

hun instructies.  

Bij wangedrag van één groepslid of van enkelen kan aan de volledige groep gevraagd worden om het 

zwembad te verlaten, dit zonder enige vorm van compensatie. 

Nog enkele tips: Maak vooraf duidelijke afspraken i.v.m. uur en plaats van verzamelen bij het einde van de 

zwembeurt, en schaf eventueel zwembandjes aan voor de veiligheid.  

 

Handtekening verantwoordelijke:_____________________________________ 

 

 

 


