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REGLEMENT OLYMPISCH ZWEMBAD SOLARIUM VAN HET SPORTIEF CENTRUM
VAN ST. PIETERS-WOLUWE
1. Door het ingangsticket te accepteren verbindt de klant zich ertoe kennis genomen te hebben van het
reglement, het gebruik van de cabines of van de kleedkamers zoals bepaald door de Directie of één van zijn
bedienden.
2. De Directie behoudt zich het ingangsrecht evenals het recht om de geldigheidsduur van de ingangstickets te
beperken tot 150 minuten. Elke overschrijding zal gefactureerd worden. De ingangstickets moeten kunnen
getoond worden op eenvoudig verzoek van het personeel. Het laatste ingangsticket wordt afgeleverd 30
minuten voor de sluiting voor het publiek.
3. Eénieder, die onderstaand reglement niet naleeft of die zich niet houdt aan de bevelen van het personeel en
dit in het algemeen belang, zal buitengezet worden uit het etablissement en zal zijn abonnement geannuleerd
zien zonder dat hij het ticket-of abonnementsbedrag zal kunnen terugvorderen.
4. De tarieven zijn aangeduid aan de ingang. Klanten, zelfs trouwe klanten, worden verzocht om spontaan hun
identiteitskaart of elk ander document te tonen, dat recht kan geven op een korting. Bij het niet kunnen
voorleggen is het personeel niet bevoegd om het voordeeltarief toe te kennen.
5. Een ticket met barcode wordt afgeleverd aan de ingang aan elke klant. Dit ticket dient om de tourniquet te
bedienen zowel bij de ingang als bij de uitgang van het zwembad. U dient het dus zorgvuldig bij te houden.
Verlies van het ticket wordt gesanctioneerd door de aankoop van een nieuw ticket.
6. Een muntstuk van 2€ is nodig om het veiligheidsslot te activeren van het kleedkastje en de sleutel te kunnen
verwijderen om in het zwembad te gaan en om het op het einde te kunnen deactiveren. U mag dus niet
vergeten om het muntstuk van 2€ mee te nemen na gebruik. De klant zal nooit een terugbetaling kunnen
opeisen ingeval van onoplettendheid.
7. De sleutel, die voorzien is van een bandje met identificatienummer van het kastje, moet zorgvuldig aan de pols
of enkel gedragen worden tijdens het zwemmen. Bij verlies van de sleutel wordt 100 € aangerekend.
8. In geen enkel geval wordt het bedrag van de abonnementen en 10 beurten-kaarten terugbetaald. Ingeval van
sluiting door overmacht wordt het verlengd.
9. Kinderen van minder dan 10 jaar, die niet in het bezit zijn van een brevet ‘ADEPS’ van 50 m, moeten vergezeld
worden door een volwassene (18 jaar). Ze mogen zich niet alleen begeven in het zwembad of in de nabijheid.
10. De toegang is verboden aan personen waarvan de zwemuitrusting ongepast is, die dronken zijn, die kampen
met open wonden, huidziekten of andere besmettelijke ziekten voor de gemeenschap.
11. De deuren van de cabines moeten gesloten blijven tijdens de bezetting. De klant wordt verzocht om de
cabines in een staat van strikte netheid te houden. Het is verboden om met meerdere personen in een cabine
te gaan zonder de toestemming van het personeel. De rijen cabines en douches ‘DAMES/HEREN’ zijn
aangeduid met pictogrammen. Iedere toegang in een cabine of douche door een persoon van het andere
geslacht zal onmiddellijk worden beschouwd als een ernstige overtreding.
12. Zwemles – hulp door een ouder aan jonge kinderen in de cabine: door middel van een gratis ticket (geldig
gedurende 15 minuten), is het toegestaan aan de volwassenen om hun jonge kinderen te vergezellen (jonger
dan 10 jaar) in de kleedcabines om zich om te kleden. Deze ouders worden geacht om de zones ‘voeten
geschoeid’ en ‘blote voeten’ te respecteren. De zweminstructeur zal vervolgens het kind in kwestie onder zijn
hoede nemen bij de ingang van de douches. Het is expliciet verboden voor de vergezellende ouder om in
burger het zwembad te betreden of om in de zone van de cabines te blijven. Deze laatste moet zich verplicht
begeven naar de zwemtribune indien deze de zwemles wenst te bekijken. Eens de les afgelopen is, zijn de
instructies identiek voor het omgekeerde traject.
13. Toekenning van een grote familie-cabine: beperkt in hun beschikbaarheid zijn deze laatste exclusief
gereserveerd voor families bestaande uit tenminste 3 kinderen, waarvan de leeftijd hulp vereist voor het
omkleden (maximum 8 jaar). De sleutel van de cabine wordt overhandigd in ruil voor de gegevens van de
ouders en een voorwerp (sleutel auto/huis). Verlies van de cabine-sleutel wordt aangerekend aan 100€.
14. Iedereen die vrijwillig of onvrijwillig de infrastructuur beschadigt, wordt verantwoordelijk gesteld voor de
veroorzaakte schade.
15. Het is strikt verboden om papiertjes of om het even welk ander afval, elders te gooien dan in de voorziene
afvalbakken. Voor vrijwillige of achteloze bekladding van de cabines en andere ruimtes kan er onmiddellijk
minstens 12.40 € geëist worden door iemand van het personeel.
16. Shorts en bermuda’s zijn verboden; een badmuts is verplicht. Met uitzondering voor reddingsoefeningen
(kledij onderworpen aan de goedkeuring van de badmeesters vooraleer in het water te gaan), zijn enkel de
klassieke badpakken toegelaten, zoals de geïllustreerde mannelijke en vrouwelijke modellen bij de ingang van
het zwembad. Deze maatregel geldt even goed voor het zwembad als voor het buitensolarium.
17. De passage via de voetbaden, bij het betreden of verlaten van het zwembad, is verplicht.

18. De passage via de douches voor het betreden van het zwembad is verplicht in het algemeen belang van
iedereen (duur maximum 3 minuten). De douches zijn geen publieke badkamer. Het is strikt verboden om het
lichaam en de haren te wassen met shampoo of andere schuimende producten.
19. Het is strikt verboden voor personen, die niet voldoende kunnen zwemmen, om dat gedeelte van het bad te
verlaten waar ze vaste voet aan de grond voelen.
20. De directie behoudt zich het recht voor om elk spel of elke oefening, die kan leiden tot schaamte bij het
cliënteel of tot beschadiging van de goede naam van het etablissement, te verbieden. Het gebruik van harde
ballen of ballonnen is strikt verboden. Ook het gebruik van een ‘tuba’ is beperkt voor ervaren klanten en blijft
onder het toezicht van de badmeesters, gezien de risico’s die de gebruiker kan oplopen.
21. Het is verboden om te zitten of zelfs eenvoudig te leunen op de drijvende baanafscheiders.
22. De directie behoudt zich het recht voor om elke competitie te organiseren, zelfs tijdens de openingsuren.
Hierdoor behoudt de directie zich eveneens het recht om het uur te bepalen, dat zij nodig acht voor de
volledige of gedeeltelijke evacuatie van het publiek, zonder compensatie. Een bericht aan de kassa zal het
exacte uur aanduiden van de competitie en de verkoop van de tickets zal 30 minuten voor het aangeduide uur
geschorst worden.
23. Geld en voorwerpen van waarde moeten achtergelaten worden aan de kassa in veiligheidskoffers, die gratis
ter beschikking gesteld worden van het publiek en dit tegen omruiling van de gegevens van de klant en mits
afgifte van een voorwerp (sleutels auto/huis). De veiligheidssleutel wordt u overhandigd.
24. De directie wijst elke verantwoordelijkheid af betreffende beschadigde, gestolen of verloren kleding en/of
voorwerpen binnen het etablissement.
25. De toegang tot het restaurant is verboden voor personen in badpak. Er wordt geen voorlopig uitgangsticket
afgeleverd. Elke uitgang brengt dus de betaling van een nieuw ticket met zich mee om terug binnen te komen
in het zwembad.
26. Elk bezoek in groep zal deel uitmaken van een schriftelijke reservatie, die moet voorgelegd worden aan de
directie van het zwembad en dit tenminste 8 dagen vooraf. Voorzien van het duplicaat van de goedkeuring
door de directie dient de groepsverantwoordelijke de kwijting te ondertekenen aan de receptie bij het
betreden van het zwembad.
27. De directie van scholen, die regelmatig gebruik maken van het zwembad, hebben een specifieke
reglementering over de activiteiten ontvangen. Dit sluit in geen geval het respect uit voor de huidige
reglementering. Hetzelfde geldt voor de sportclubs.
28. De toegang tot ‘WOLUBEBE’ is voorbehouden voor kinderen van maximum 3 jaar. De badmuts is er eveneens
verplicht. Spelende kinderen blijven onder exclusief toezicht van de ouders in de WOLUBEBE-ruimtes. De
badmeesters dienen slechts tussen te komen in deze ruimte op verzoek van de ouders.
29. De ronde opblaasbare of harde zwembanden zijn verboden in de grote diepte. Het wordt aangeraden om
armzwembandjes te gebruiken. Deze zijn veiliger maar maken zeker geen deel uit van een absolute veiligheid.
30. Het is strikt verboden om te lopen aan de rand van het zwembad.
31. De openingstijden van het buitensolarium worden overgelaten aan de goedkeuring van de badmeesters, in
functie van de klimatologische omstandigheden. Ballonspelen zijn er niet toegelaten. Het is zinvol om een
douche te nemen voor het zwemmen gezien men terugkomt van het solarium (zweet, zonnebrandolie, gras
enz.).
32. Waterspelen, die ter beschikking gesteld worden van het publiek, mogen slechts in ondiep water gebruikt
worden.
33. Het gebruik van de glijbanen dient conform te verlopen met de instructies beneden aan de trap. Blijven staan
op het bovenste platform is gevaarlijk en verboden. Een veilige afstand dient gerespecteerd te worden tussen
de glijdende gebruikers teneinde elk risico van botsen te vermijden in het zwembad onderaan.
34. Gezien de instroom van de schoolgroepen is het aangeraden voor het publiek om te zwemmen in de
gereserveerde banen. Een caleidoscoop van drukke en kalmere momenten wordt aangeduid aan de ingang
van het zwembad.
35. Teneinde de levensduur van de bewegende vloer te behouden (ondiep), is het wenselijk om niet met grote
groepen op deze vloer te springen.
36. Het is verboden om te circuleren op de brug, deze plaats is specifiek voorbehouden voor het personeel. De
directie wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot gebeurlijke ongevallen, waarbij strikt
gestipuleerd wordt dat de badgasten, die zich overgeven aan capriolen, dit op eigen risico doen.
37. Het personeel krijgt de instructie mee dit reglement onpartijdig toe te passen. Elke klacht dient verwezen te
worden naar de Directie.

Sportcity beheerd door Wolu Sport vzw Salomélaan, 2 - 1150 - Brussel - Tel.: 02/773.18.20 - Fax: 02/773.18.15
www.sportcity-woluwe.be - info@sportcity-woluwe.be - Bank : ING BE 30 3100 8220 0011 - BIC: BBRUBEBB

