Reglement van inwendige orde – duikclubs - Zwembad Brigitte
Becue, geëxploiteerd door FARYS|TMVW
Artikel 1. Algemeen
Het reglement van inwendige orde –duikclubs - (hierna “het reglement”) heeft tot doel de
goede exploitatie (met name de veiligheid in het bijzonder van duikinstallaties,
duikmateriaal, … en de orde) binnen het zwembad (in de meest ruime zin begrepen)
beheerd door de FARYS|TMVW te verzekeren. Het is een aanvulling op het algemeen
reglement van inwendige orde van toepassing in het zwembad.
Door het betreden van de inrichting aanvaarden de bezoekers/duikers het reglement,
worden zij geacht het te kennen en verbinden zij zich ertoe zich ernaar te gedragen. Het
reglement wordt aangeplakt op duidelijk zichtbare plaatsen in de inrichting naast het
algemeen reglement van inwendige orde.

Artikel 2. Duikmateriaal in de natte zone
Het plaatsen in de natte zone en het gebruik van duikflessen en loodgordels wordt enkel
toegestaan aan de leden van duikclubs binnen de hun toegewezen uren in de
overeenkomst met TMVW. De loodgordels dienen een behoorlijke rubberen/kunststof
bescherming te hebben.
Duikflessen dienen zorgvuldig gedragen te worden (bij voorkeur op de rug) tussen de
berging en de natte zone. Er mogen geen beschadiging of materiaalsporen zichtbaar zijn
in het zwembad zoals op de kade, op de bodem, … Het beschermingsmateriaal voor
overloopgoten, kades, … dient steeds gebruikt te worden.
De club is verantwoordelijk voor vastgestelde beschadiging en zal hiervoor de herstelkost
aangerekend krijgen.
FARYS|TMVW is als exploitant verantwoordelijk voor de waterkwaliteit zoals vastgelegd
in Vlarem-wetgeving inclusief bacteriologische parameters. Bijgevolg is alle duikmateriaal
(inclusief duikfles, duikpak, …) gebruikt voor open water niet toegelaten in het zwembad
Brigitte Becue.
Artikel 3. Opslag van duikmateriaal
Alle duikflessen die opgeslagen worden in het voorziene vullokaal van het zwembad,
dienen te voldoen aan de vigerende wetgeving en volgens de regels van goede
huisvader beheerd te worden.
Zijn daartoe vereist:
- Alle aanwezige flessen staan geregistreerd in een daartoe voorziene register met alle
noodzakelijke gegevens
- Een map met de geldige keuringsattesten van alle aanwezige duikflessen
Duikflessen worden steeds gestockeerd en beveiligd tegen omkanteling.
Enkel duikflessen met rechte draad (M25x2) zijn toegelaten in het zwembad. Duikflessen
met conische draad zijn NIET toegelaten in het zwembad.

Duikflessen die niet voldoen aan boven gestelde vereisten, dienen onverwijld verwijderd
te worden.
Artikel 4. Keuringen van duikmateriaal
Elke duikfles aanwezig in het zwembad dient om de 5 jaar een hydraulische beproeving
te ondergaan bij een erkend keuringsmechanisme. Elke 30 maanden en telkens 30
dagen na de laatste hydraulische keuring, dient elke duikfles aanwezig in het zwembad,
onderworpen te worden aan een visuele keuring.
Een kopie van beide keuringen worden steeds bewaard in de map van alle geldige
keuringsattesten.
Elke duikfles krijgt via label een uniek nummer dat tevens op het keuringsattest vermeld
wordt. De exploitant voorziet de labels met nummers. Elke wijziging dient meegedeeld te
worden aan de exploitant.

Artikel 5. Vulinstallatie
De vulinstallatie (inclusief compressor) behoort toe aan:
- Type: Paramina E15 – aansluiting tot 330 BAR behoort toe aan Scuba Diving Team
Oostende vzw
- Type: Paramina E18 - aansluiting tot 330 BAR behoort toe aan Scuba Diving Team
Oostende vzw
- Type LW 450 E – aansluiting 225/300 BAR behoort toe aan Duikschool Okeanos
De personen die met deze installatie de duikflessen vullen, dienen een opleidingsattest
van het volgen van opleiding ‘flessen vullen’ met goed gevolg te kunnen voorleggen.

Artikel 6. Contractuele aansprakelijkheid.
Het gebouw is voor brand verzekerd door TMVW als exploitant en door de stad Oostende
als eigenaar met afstand van verhaal tegenover TMVW.
Duikclubs verzekeren zich tegen contractuele aansprakelijkheid voor het risico van het
gebruik van de vulinstallatie en de opslag van duikflessen.
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