INTERN REGLEMENT ZWEMZONE KEERDOK
Dit reglement heeft als doel de veiligheid, rust, orde en hygiëne van de zwemzone Keerdok te
waarborgen. Het reglement geldt voor alle gebruikers. Door de aankoop van een ticket of door
reservatie/betreding van de zwemzone met bijhorende infrastructuur, aanvaard je de verplichting alle
voorschriften en aanwijzingen ervan op te volgen. Dit geldt ook voor alle mondelinge aanwijzingen en
richtlijnen die worden meegedeeld door het personeel.

ALGEMENE BEPALINGEN
•
•
•
•
•

•
•

De zwemzone wordt beheerd door stad Mechelen.
Stad Mechelen kan op elk ogenblik de zwemzone sluiten om reden van overmacht, zonder dat
om het even wie hiervoor enige schadevergoeding of terugbetaling van toegangsgelden kan
vorderen.
Stad Mechelen kan klanten weigeren of de toegang ontzeggen, omwille van gedrag van de
gebruikers of het niet of niet tijdig betalen van de verschuldigde huurgelden en/of inkom.
Stad Mechelen heeft het recht de gebruikers die zich niet aan het reglement houden en/of de
richtlijnen van het personeel niet opvolgen, uit de zwemzone te verwijderen.
Stad Mechelen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke schade van
lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van het gebruik van de zwemzone met
bijhorende infrastructuur. Stad Mechelen kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor
verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen, clubmateriaal, … , ook niet
wanneer deze in bewaring gegeven worden.
Wie schade aanbrengt aan de infrastructuur/materiaal zal wettelijk aansprakelijk worden
gesteld en verzocht worden de schade te vergoeden, inclusief een administratieve boete van
50 euro.
Het bezoek aan de zwemzone gebeurt op eigen risico. De gebruiker is verplicht zich te
verzekeren tegen de wettelijke aansprakelijkheid.

TOEGANG TOT DE ZWEMZONE
ACTIVITEITEN
•
•
•
•
•

•
•
•

De zwemzone is enkel geschikt voor sportief zwemmen. De zwemzone wordt dan ook
ingericht voor het klassieke baantjes trekken (in open water). De zwemzone is hoofdzakelijk
bedoeld voor zwemmers, maar kan ook gebruikt worden voor waterpolo (specifieke uren).
De redder van dienst kan indien nodig de zwemvaardigheid van de bezoekers controleren bij
wijze van test of het voorleggen van een erkend zwembrevet van minstens 100m. Bij
onvoldoende zwemvaardigheden zal de toegang ontzegd worden.
Recreatie zoals vrij spel, waterspeelgoed, dobberen, … is niet toegestaan.
De aanwezigheid van een reddingsdienst ontslaat de gebruiker niet van eigen
verantwoordelijkheid, ook niet ten aanzien van derden. De bezoekers staan mee in voor hun
eigen veiligheid of voor diegene die ze begeleiden.
Kinderen van 8 tot 12 jaar worden enkel toegelaten tot de zwemzone indien zij vergezeld
worden in het water door een verantwoordelijke persoon boven de 18 jaar (maximaal drie
kinderen per volwassene). De verantwoordelijke begeleidt de kinderen in het water en houdt
permanent toezicht op zijn/haar kinderen. Kinderen onder de 8 jaar zijn niet toegelaten.
Wanneer een boot in de Keerdok moet aanmeren, draaien of vertrekken moeten de zwemmers
tijdelijk uit het water. De redder geeft hiervoor het signaal.
Na het gebruik van de zwemzone gaat de bezoeker zich onmiddellijk omkleden. Eens de
zwemzone verlaten wordt, is de zwembeurt afgelopen en kan er niet opnieuw naar binnen
gegaan worden.
Picknicken, zonnebaden, … op de kade is niet toegelaten.

•

•

Zwemmen in de zwemzone Keerdok is alleen toegestaan:
o Voor sporters (professioneel en amateur, al dan niet in clubverband);
o Tijdens de specifieke periodes gedurende het seizoen en steeds binnen de
openingsuren;
o Alleen onder voldoende redderstoezicht, conform de geldende wetgeving;
o Bij voldoende daglicht en een minimale zichtbaarheid van 100m;
o Voor kinderen van 8 tot 12 jaar alleen indien vergezeld van een volwassene in het
water, kinderen onder de 8 jaar zijn niet toegelaten;
o Indien zwemmers over voldoende zwemvaardigheid beschikken.
Voor het gebruik van de zwemzone Keerdok door clubs wordt verwezen naar het protocol voor
clubs in bijlage.

TICKETS
•
•
•
•
•
•
•
•

Reservatie en aankoop van een ticket voor de toegang tot de zwemzone is verplicht.
Aankoop van een ticket is enkel mogelijk via het online reservatiesysteem:
www.mechelen.be/zwembeurt
Per tijdslot van 30 minuten mogen max 30 personen de zwemzone betreden.
Het tijdslot wordt gekozen bij de online aankoop van een ticket en dient strikt opgevolgd te
worden.
De zwemzone is enkel toegankelijk met een geldig ticket.
Een ticket wordt niet terugbetaald wanneer de zwemmer zelf afziet van zijn zwembeurt. Het is
aangeraden om niet (te) lang op voorhand de zwembeurt te reserveren.
Bij het reserveren van een zwembeurt verklaart de zwemmer over voldoende
zwemvaardigheden te beschikken (min brevet van 100m).
Het inkomgeld wordt niet terugbetaald bij overtreding van het huishoudelijk reglement of
verwijdering uit de zwemzone.

GEBRUIK VAN TOILET EN/OF OMKLEED/DOUCHE-UNITS
•
•
•
•
•
•

Het is verplicht om de zwemkledij reeds thuis aan te doen, onder je gewone kledij.
Het is enkel toegelaten je om te kleden in de daarvoor voorziene ruimtes. De douche-units
dienen als omkleedruimte.
Het is niet toegelaten om langer dan noodzakelijk aanwezig te zijn in de omkleedruimtes.
Het is verplicht de omkleedruimte proper en net te houden voor de gebruikers die nadien
komen.
Kleding dient altijd opgeborgen te worden in de lockers.
De gebruiker moet zorg dragen voor de sleutel van de locker. Bij verlies/beschadiging van de
sleutel of het slot zullen de kosten van 25 EUR worden aangerekend.

ZWEMKLEDIJ
•
•
•
•

In de zwemzone wordt verplicht zwemkledij gedragen.
Het gebruik van specifieke trainingsmaterialen (wetsuit, zwemvliezen, …) is toegelaten.
Het dragen van een badmuts wordt aangeraden.
Het is niet toegelaten om buiten de zwemzone rond te lopen in zwemkledij.

TARIEVEN
•
•
•
•

Ticket + 18 jaar: 3 euro
Ticket – 18 jaar: 2 euro
UIT-pas met kansentarief (+ en – 18j): 1 euro
Clubzwemmen (indien 1 eigen redder door de club wordt voorzien):
o + 18 jaar: 30 euro per baan
o – 18 jaar: 20 euro per baan

OPENINGSUREN
•
•

•

De zwemzone zal geopend zijn van 16 juli tot 15 september 2021.
Voorziene openingsuren:
o Maandag: gesloten
o Dinsdag: 12u – 18u
o Woensdag: 13u – 19u
o Donderdag: 12u – 18u
o Vrijdag: 13u – 19u
o Zaterdag: 13u – 18u
o Zondag: 10u – 14u
De openingsuren kunnen steeds wijzigen omwille van watertemperatuur, beschikbaarheid van
redders, weersomstandigheden, waterkwaliteit, … De beschikbare zwembeurten kunnen
steeds geraadpleegd worden op de webshop.

WATERKWALITEIT ZWEMZONE
•
•
•
•

De kwaliteit van het zwemwater voldoet aan de milieukwaliteitsnormen van het VLAREM.
De meest recente meetresultaten van de uitgevoerde bemonsteringen van het water zullen
uithangen op een zichtbare plaats aan de zwemzone.
Bij afwijkende resultaten van het bacteriologisch onderzoek, zal de zwemzone onmiddellijk
afgesloten worden tot vaststelling van een nieuwe analyse conform zwemwaterkwaliteit.
Stad Mechelen kan op elk ogenblik beslissen om de zwemzone te sluiten in functie van
watertemperatuur, beschikbaarheid van redders, weersomstandigheden, waterkwaliteit, …

