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REGELING TARIEVEN EN VOORWAARDEN VOOR HET IN GEBRUIK GEVEN VAN
GEMEENTELIJKE ZWEMBAD DE HEERENDUINEN 2017
artikel 1
Deze regeling verstaat onder:
1. het afdelingshoofd: het hoofd van de afdeling Sportzaken.
2. een uur: een klokuur;
3. de gebruiker: de vereniging, club of instelling of particulier persoon aan wie de in artikel 2
bedoelde toestemming is verleend.

artikel 2
1. Het zwembad wordt door het college van burgemeester en wethouders in gebruik
gegeven.
2. Van het zwembad mag slechts gebruik worden gemaakt na door of namens het college
van burgemeester en wethouders verleende toestemming en uitsluitend gedurende de
tijd waarvoor toestemming is verleend of tijdens de aangegeven openingstijden.
3. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd in bijzondere gevallen, waarin
deze regeling niet voorziet en bij enig geschil te beslissen.
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artikel 3
Tarieven (inclusief BTW laag tarief) voor het gebruik van zwembad De Heerenduinen tijdens de
reguliere openingstijden. De tarieven voor onderwijsgebruik zijn vrijgesteld van BTW.
Vrij zwemmen (recreatief zwemmen)
1.1

Los bad Kinderen tot 16 jaar

€

4,70

1.2

Los bad Volwassenen

€

5,20

1.3

Los bad Daluren

€

4,70

1.4

10-badenkaart Kinderen tot 16 jaar

€

42,30

1.5

10-badenkaart Volwassenen

€

46,80

1.6

10-badenkaart Daluren

€

42,30

1.7

25-badenkaart Kinderen tot 16 jaar

€

94,00

1.8

25-badenkaart Volwassenen

€ 104,00

1.9

25-badenkaart Daluren

€

94,00

1.10 50-badenkaart Kinderen tot 16 jaar

€ 164,50

1.11 50-badenkaart Volwassenen

€ 182,00

1.12 50 badenkaart Daluren

€ 164,50

*Meerbadenkaarten blijven 1 jaar geldig na een tariefwijziging. Kaarten aangeschaft na 1
januari 2017 zijn 1 jaar geldig na aankoopdatum..

Zwemles
1.13 Leskaart 1 maand- tot 16 jaar- inclusief entree (2x per week, 30 min.)

€

47,50

1.14 Leskaart 1 maand- tot 16 jaar- inclusief entree (2x per week, 45 min.)

€

71,25

1.15 Leskaart 1 maand- Volwassenen- inclusief entree (1x per week)

€

38,25

1.16 Losse les Volwassenen- inclusief entree (30/45 min.)

€

11,00

1.17 Seizoentarief (min. 40 weken) Verenigingen per uur
1.18 Incidenteel tarief Verenigingen per uur

€

104,80

€

175,00

1.19 Seizoentarief (min. 40 weken) Overigen per uur
1.20 Incidenteel tarief Overigen per uur

€

112,80

€

185,00

1.21 Seizoentarief (min. 40 weken) Onderwijs per uur (geen BTW)
1.22 Incidenteel tarief Onderwijs per uur (geen BTW)

€

112,80

€

185,00

1.23 Seizoentarief (min. 40 weken) Verenigingen per uur
1.24 Incidenteel tarief Verenigingen per uur

€

37,00

€

62,50

1.25 Seizoentarief (min. 40 weken) Overigen per uur
1.26 Incidenteel tarief Overigen per uur

€

40,00

€

67,00

1.27 Seizoentarief (min. 40 weken) Onderwijs per uur (geen BTW)
1.28 Incidenteel tarief Onderwijs per uur (geen BTW)

€

40,00

€

67,00

Zwemaccommodatie
Wedstrijdbassin

Doelgroepenbassin
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artikel 4
1. Gebruik van het zwembad buiten de reguliere openingstijden en programmering is alleen
mogelijk na toestemming en onder voorwaarden van de afdeling Sportzaken.
2. Het zwembad wordt in gebruik gegeven per heel klokuur. Indien mogelijk wordt het
principe van blokvorming toegepast. Dit houdt in dat gebruik (huur) in principe alleen
mogelijk is, indien deze direct aansluiten aan reeds gebruikte (verhuurde) uren.
3. Voor bijzondere evenementen, anders dan voor sportdoeleinden en voor het gebruik van
de accommodatie op erkende feestdagen, wordt het tarief (met toeslagen) van geval tot
geval vastgesteld.
4. Betaling en annulering: betaling dient te geschieden binnen 31 dagen na factuurdatum.
Incidentele annuleringen (per datum) door de seizoengebruiker zijn niet mogelijk. Wel is
er een meldingsplicht indien er geen gebruik wordt gemaakt. In overige gevallen geldt de
annuleringsregeling; annulering binnen 14 dagen: 100% van de kosten; annulering
binnen 31 dagen: 50% van de kosten; annulering overig: 10% van de kosten.

artikel 5
De in gebruikgeving en toegang geschiedt onder de volgende algemene voorwaarden en
bepalingen (een nadere uitwerking van deze voorwaarden maakt als “Algemene voorwaarden
voor het gebruik van zwembad De Heerenduinen” integraal onderdeel uit van een afgesloten
gebruiksovereenkomst) :
1. Het zwembad mag slechts worden gebruikt voor het aangegeven doel en wordt aanvaard
in de staat waarin deze zich bevindt.
2. Gebruikers/ huurders dienen het gestelde in de wet Hygiëne en Veiligheid
Badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ en BHVBZ) strikt na te leven.
3. Gebruikers/ huurders dienen tijdens hun activiteiten zelf voor voldoende toezicht conform
WHVBZ, in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin (toezichtplan), te zorgen
4. Het gebruik en de toegang (door verenigingen/huurders) dient plaats te hebben onder
verantwoording van daartoe bevoegde personen. Tevens dient het kader (trainers,
instructeurs, e.a.) van zwemverenigingen en zwemorganisaties in het bezit te zijn van
een ‘’ Verklaring omtrent het gedrag” (VOG). Ongeacht het doel waarvoor het zwembad
wordt gebruikt, dient de leiding een minimale leeftijd te hebben van 18 jaar. Zij zullen
toezien op orde en netheid. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van het
calamiteiten-/ontruimingsplan van het zwembad met bijbehorende verplichtingen.
5. Personeelsleden van het zwembad, de afdeling Sportzaken, hebben altijd een
onbeperkte toegang tot de accommodatie.
6. Alle gebruikte materialen moeten na beëindiging van het gebruik op de daarvoor
bestemde plaatsen worden opgeborgen. Hierbij dienen de aanwijzingen van het
dienstdoend personeel te worden opgevolgd.
7. De kleed- en doucheruimten en alle overige ruimten waartoe de gebruiker toegang heeft,
moeten in nette en opgeruimde staat worden achtergelaten.
8. In het overdekte deel van het zwembad (ook horecaruimte) mag niet worden gerookt.
9. De gebruiker is verplicht bij het ontstaan van beschadigingen of bij constateren van
beschadigingen aan het gebouw of de inventaris daarvan onmiddellijk kennis te geven
aan het dienstdoend personeel.
10. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, welke door zijn schuld of nalatigheid
wordt toegebracht aan het gebouw of de inventaris. Herstel van de schade geschiedt
door of vanwege de gemeente voor rekening van de gebruiker, zonder dat enige
aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is.
11. Personen, die op een of andere wijze aanstoot geven, de orde verstoren of de hygiëne of
de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen, dan wel handelen in strijd met
een of meer van deze voorwaarden, moeten door de huurder of kunnen door het
dienstdoend personeel uit het zwembad worden verwijderd.
12. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing van goederen, schade
of ongevallen, welke op enige wijze voor de gebruikers, diens leden of toeschouwers,
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13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

enz. voortvloeit uit het gebruik van het zwembad en de daarbij behorende inrichting en
accommodatie. De gebruiker vrijwaart de gemeente uitdrukkelijk tegen alle aanspraken,
welke ter zake van dergelijke vermissingen, schade of ongevallen jegens
laatstgenoemde worden gemaakt.
Zonder voorafgaande toestemming van het management van het zwembad/ afdeling
Sportzaken is het niet toegestaan:
a. het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of in gebruik te geven aan
derden;
b. eigen materialen of gereedschappen in het zwembad op te slaan of op te bergen;
c. in of aan het zwembad reclameborden, bekendmakingen of aanduidingen van
blijvende aard aan te brengen. Aankondigingen van tijdelijke aard mogen alleen
op vooraf aangegeven plaatsen en met bepaalde tijdsduur worden aangebracht.
De gebruiker draagt zorg voor het verkrijgen van voor het verrichten van zijn activiteiten
vereiste vergunningen. Weigering of intrekking van een dergelijke vergunning laat een
overeenkomst voor in gebruikgeving onverlet.
De gemeente behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen van het zwembad
gebruik te maken of te doen maken op de uren gedurende welke het zwembad in gebruik
is gegeven. Hiervan wordt zo mogelijk tenminste twee weken van tevoren schriftelijk aan
de gebruikers kennis gegeven. Voor de duur dat de gebruiker het recht van gebruik is
ontnomen zal geen vergoeding verschuldigd zijn.
De gebruiker is verplicht te gedogen dat gedurende de uren dat het zwembad in gebruik
is gegeven, onderhoudswerkzaamheden en dergelijke worden verricht, zonder dat hij
hierdoor aanspraak kan maken op vermindering van de door hem verschuldigde
vergoeding.
Met het toezicht op de naleving van de met betrekking tot het gebruik gestelde
voorwaarden, bepalingen en gegeven aanwijzingen is belast de afdeling Sportzaken.
Bij niet naleving van de voorwaarden kan het gebruik onmiddellijk worden beëindigd,
zonder dat recht op terugbetaling van de verschuldigde vergoeding bestaat.
De gemeente behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen c.q. aan te
vullen indien noodzakelijk geacht.

artikel 6
1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017 en kan worden aangehaald als
“Regeling zwembad 2017”
2. Tarieven 1.17 tot en met 1.28 zijn geldig vanaf het sportseizoen 2017-2018.
3. Op de datum van inwerkingtreding vervallen de eerder vastgestelde regelingen.

Vastgesteld in de collegevergadering van dd. 20 december 2016

De gemeentesecretaris

De burgemeester

K.M. Radstake

F.C. Dales
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