
 

Bezoekersreglement 
Zwembad “De Bercken” 
Vastgesteld op 12 maart 2019 door Bestuur Stichting de Bercken 

 
Art. 1     Algemeen 

1. Iedere bezoeker van het zwembad wordt geacht bekend te zijn 
met de bepalingen van dit reglement en is gehouden zich 
dienovereenkomstig te gedragen. 
2. De bezoeker dient de door het personeel gegeven, dan wel bij 
de baden aangebrachte aanwijzingen op te volgen.  

Art. 2     Schade 
1. Het stichtingsbestuur, personeel en vrijwilligers aanvaarden geen 
enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding van en 
beschadiging van eigendommen van bezoekers aan het zwembad 
en de daarbij behorende faciliteiten. 
2. Het plaatsen van (brom)fietsen en het parkeren van auto’s is 
alléén toegestaan op het daarvoor bestemde terrein en geschiedt 
op eigen verantwoording. 
3. Schade, toegebracht aan het zwembad of aan faciliteiten die tot 
het zwembad behoren, moet door degene die deze schade heeft 
veroorzaakt of daarvoor mede aansprakelijk is, worden vergoed. 
Bij schade of vernielingen zal altijd aangifte gedaan worden bij de 
politie. 

Art. 3     Gebruik diepe bassins 
Van de bassins met een diepte van meer dan 1.40 m mogen alleen 
geoefende zwemmers gebruik maken. Dit ter beoordeling van de 
coördinator. 

 

Art. 4    Verboden 
Het is verboden: 
1. in het zwembad te verblijven zonder geldig toegangsbewijs; het 
entreebewijs dient op verzoek getoond te worden; bij overtreding 
moet direct de locatie verlaten worden; bij weigering wordt politie 
ingeschakeld.  
2. op enigerlei wijze de gebouwen, de bassins, de ligweide, de 
beplanting enz. te beschadigen of te verontreinigen; de schade zal 
worden verhaald op de veroorzaker; 
3. andere gasten van het zwembad onder water te duwen of in het 
water te duwen of te gooien, dan wel op een andere wijze te 
hinderen; 
4. zich met dieren in het zwembad op te houden; 
5. drugs, sterke drank  op de locatie in het bezit  te hebben, te 
gebruiken en/of te verhandelen; 
6. voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholhoudende dranken 
mee te brengen of te gebruiken op de accommodatie; 
7. waterpijpen op de locatie in het bezit hebben en/of te gebruiken; 
8. grote hoeveelheden licht-alcoholische drank ( kratten bier etc.)  
van elders mee te nemen en op de locatie te gebruiken; bij overlast 
kan de drank worden ingenomen; 
9. slag- en steekwapens, alsmede andere verdedigings- of 
aanvalswapens in bezit te hebben; 
10. op enigerlei andere wijze op de goede zeden, de orde of de rust 
in het zwembad inbreuk te maken; 
11. op enigerlei wijze handel te drijven of diensten aan te bieden; 
12. zonder geschikte zwemkleding bij de bassins te verblijven; 
indien er goede redenen zijn kan een uitzondering worden 
gemaakt, dit is ter beoordeling van de coördinator. 

Art. 5    Geen toegang 
Tot het zwembad worden niet toegelaten: 
1. kinderen beneden de leeftijd van 10 jaar, tenzij onder 
begeleiding (18 jaar en ouder); Begeleiders blijven altijd 
verantwoordelijk voor het toezicht op deze kinderen binnen de 
accommodatie. 



2. personen die lijden aan een of andere vorm van besmettelijke 
huidziekte of die hun lichaam niet hebben gereinigd zulks ter 
beoordeling van de coördinator; 
3. personen die in kennelijke staat van dronkenschap of roes 
verkeren of ten aanzien van wie een gegrond vermoeden bestaat 
dat zij gevaar of hinder voor anderen opleveren; 
4. personen die op grond van art. 6 de toegang tot het zwembad is 
ontzegd; 
5. personen welke huisdieren bij zich hebben; 

 
Art. 6    Ontzegging van de toegang 

1. Het personeel van het zwembad is bevoegd degene, die dit 
reglement overtreedt, te waarschuwen. 
2. In het geval een bezoeker zich niet houdt aan de regels, 
aanwijzingen c.q. waarschuwingen van het personeel, is de 
coördinator bevoegd hem /haar voor  een bepaalde periode de 
toegang tot het zwembad te ontzeggen. Het eventuele abonnement 
wordt dan ingenomen. De overtreder is verplicht de juiste 
persoonsgegevens mede te delen.  
Bezoekers zonder abonnement in de leeftijd van 14 -25 jaar dienen 
bij de entree een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart 
of rijbewijs) te tonen. Een duidelijke kopie is toegestaan. Bij 
weigering wordt de toegang tot het zwembad  ontzegd. 
3. Bij misbruik van het abonnement worden de betreffende 
personen 2 weken  lang de toegang ontzegd. 
4. Bij (herhaalde) overtreding van dit reglement of in gevallen van 
ernstige overtreding, kan de coördinator de overtreder voor een 
dan te bepalen tijd de toegang tot het zwembad ontzeggen.  
5. Als de overtreder op verzoek van de coördinator het zwembad 
niet wil verlaten of de juiste persoonsgegevens niet wil mededelen, 
wordt de politie ingeschakeld en zal de overtreder voor een dan te 
bepalen tijd  de toegang tot het zwembad worden ontzegd. 
6. Bij ernstige overtredingen ( bijv.bedreiging of lichamelijk geweld 
door bezoekers van coördinators en vrijwilligers, onzedelijk gedrag) 

zal steeds aangifte worden gedaan bij de politie. In deze gevallen 
bepaalt het bestuur de te nemen maatregelen en sancties. 
7. In het geval dat iemand de toegang is ontzegd, zal het 
stichtingsbestuur een dergelijke maatregel schriftelijk bevestigen 
onder opgave van de redenen. Een kopie van die brief wordt 
verzonden aan de politie, de betreffende persoon en indien van 
toepassing  de ouders of verzorgers en aan de regiozwembaden in 
het kader van het convenant Vrolijk en Veilig. 
8. Degene aan wie het toegang of gebruik van het zwembad wordt 
of is ontzegd heeft geen recht op teruggave van entreegelden  
en /of abonnement. 
9. Na afloop van de ontzeggingsperiode dient bij het eerstvolgende 
bezoek aan het zwembad een kopie van het identiteitsbewijs te 
worden overhandigd aan de dienstdoende coördinator. 

Art. 7    Medische beperkingen 
Bezoekers met een medische beperking (bijvoorbeeld epilepsie) 
dienen dit vooraf te melden bij de coördinator. 

       Art. 8 Specifieke activiteiten 
Bij specifieke activiteiten gedurende de normale openingsuren is  
is het bestuur gerechtigd om bepaalde bassins tijdelijk voor de  
betreffende activiteit te reserveren. Dit zal op de betreffende dagen 
aangegeven worden bij de entree. Achteraf terugvorderen van de 
entreegelden is niet mogelijk. 

Art. 9    Sluiting bij grote drukte en slecht weer 
Bij grote drukte  behoudt het bestuur zich het recht voor de 
openingstijden te wijzigen of het complex geheel of gedeeltelijk te 
sluiten. Het bestuur behoudt zich het recht voor om de 
accommodatie te sluiten afhankelijk van de weersomstandigheden. 
   Art. 10 Baantjestrekkers 
Baantjestrekkers hebben het eerste uur voorrang in het diepe 
bassin, mits de bezoekersaantallen dit toelaten. 

Art. 11    Onvoorziene gevallen 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het 
stichtingsbestuur. 


