BIJZONDERE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZWEMBADEN IN DE GEMEENTE VENLO
TEN BEHOEVE VAN VERENIGINGEN EN GROEPEN

Artikel 1
1. Ingebruiknemer is geheel verantwoordelijk voor de toelating van haar leden tot het
zwembad. De accommodatie, inclusief de daarin aanwezige inventaris, kan
uitsluitend worden gebruikt onder aanwezigheid van een door de ingebruiknemer als
bevoegd aangemerkt persoon van 18 jaar of ouder;
2. Personen met een EHBO-/reanimatiediploma worden als deskundig aangemerkt.
Artikel 2
Ingebruiknemer is verantwoordelijk voor het ordelijk gedrag van personen, betrokken bij de
door haar georganiseerde activiteiten in het zwembad.
Artikel 3
Ingebruiknemer is verantwoordelijk voor het toezicht en de veiligheid in de zwemzaal,
kleedlokalen en overige ruimten in het zwembad, welke in gebruik worden gegeven. Hiertoe
dienen de voorschriften die voortvloeien uit de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen
en Zwemgelegenheden in acht genomen te worden.
Artikel 4
De trainer / toezichthouder verlaat na afloop van het gebruik als laatste het zwembad, na
zich ervan te hebben overtuigd, dat alles is opgeruimd en de ter beschikking gestelde
materialen op de daartoe bestemde plaats zijn (terug)gezet.
Artikel 5
Ingebruiknemer is verplicht de grootst mogelijke hygiëne te betrachten bij gebruik van was-,
kleed- en toiletgelegenheid. In geval van ernstige verontreiniging worden de ruimten door of
vanwege gemeente schoongemaakt op kosten van ingebruiknemer.
Artikel 6
Het betreden van andere ruimten dan de ter beschikking gestelde, alsmede het aanraken
van alle apparatuur, is aan ingebruiknemer verboden.
Artikel 7
1. De ingebruiknemer moet zich houden aan de gebruikstijden, welke in de
gebruiksovereenkomst zijn aangegeven.
2. Het is ingebruiknemer toegestaan het zwembad 15 minuten voor aanvang van de
activiteiten te betreden.
3. Ingebruiknemer dient de kleed-/wasgelegenheid te hebben verlaten binnen 30
minuten na het in de gebruiksovereenkomst aangegeven tijdstip.
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Artikel 8
De perrons rond de bassins mogen niet betreden worden met buiten gedragen schoeisel.
Artikel 9
Bij calamiteiten waarbij ontruiming van de accommodatie is vereist, dienen de
ingebruiknemers zich strikt te houden aan de aanwijzingen van een bedrijfshulpverlener c.q.
de dienstdoende beheerder.
Artikel 10
Bij de toewijzing van het gebruik van de binnensportaccommodaties worden de volgende
voorrangsregels gehanteerd:
1. Basisonderwijs
2. Sportorganisaties
3. Overige ingebruiknemers
Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 24 augustus 2009.
Namens het college van burgemeester en wethouders van Venlo,
Waarnemend hoofd Sportbedrijf Venlo,

P.H.M. van Rijn
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