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Algemene gebruiksvoorwaarden Geusseltbad – Deel B – ZELFTOEZICHT
seizoen 2022-2023 

1. Definities (DEEL B)
a. Zelftoezicht: het houden van toezicht tijdens reguliere gebruiksuren/-momenten van gebruiker, waarbij gebruiker voor 

eigen rekening en verantwoordelijkheid zorg draagt voor kwalitatief en kwantitatief voldoende toezicht in de zin van  
artikel 25 Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

b. Gebruiker: in afwijking van het bepaalde in artikel 1.a van DEEL A, wordt in het onderhavige DEEL B onder een ‘gebruiker’ 
verstaan: een vereniging, onderneming, onderwijsinstelling, organisatie of andersoortige instelling dan wel een natuurlijk 
persoon, welke een gebruiksovereenkomst op seizoensbasis met gebruikgever heeft gesloten. Het bepaalde in de vorige 
zin brengt met zich dat incidentele gebruikers niet kunnen opteren voor Zelftoezicht.

2. Algemene gebruiksvoorwaarden Deel A en B
De algemene gebruiksvoorwaarden deel B zijn een aanvulling voor gebruikers met zelftoezicht op de algemene gebruiksvoor-
waarden deel A. De algemene gebruiksvoorwaarden deel A blijven dan ook, naast Deel B, ten allen tijden van toepassing op 
de gebruiker.

3. Zelftoezicht algemeen
a. De gemeenteraad van de gemeente Maastricht heeft bij raadsbesluit d.d. 1 maart 2016, kenmerk: 2016-07253, besloten dat 

gebruikers de mogelijkheid hebben tot Zelftoezicht. 
b. Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid b, van DEEL A van de algemene gebruiksvoorwaarden, biedt gebruikgever 

gebruiker de mogelijkheid tot Zelftoezicht.
c. Gebruiker dient in het kader van Zelftoezicht te allen tijde minimaal te voldoen aan de eisen en voorwaarden, zoals nader 

verwoord in DEEL B van de algemene gebruiksvoorwaarden. 
d. Gebruikgever zal geen toezichthouder(s) inzetten tijdens gebruiksmomenten van gebruiker, waarbij deze verantwoordelijk 

is voor Zelftoezicht, behoudens indien partijen voor één of meer gebruiksmomenten nadrukkelijk en schriftelijk anders 
overeenkomen.

e. Gebruikgever hanteert ten aanzien van het houden van voldoende toezicht door gebruiker het algemene uitgangspunt dat 
door gebruiker in te zetten toezichthouders aan de door gebruikgever daaromtrent vastgestelde eisen en voorwaarden 
dienen te voldoen, welke eisen en voorwaarden onder meer in het onderhavige Deel B van de Algemene Gebruikers-
voorwaarden nader zijn omschreven.

4. Mogelijkheid tot Zelftoezicht
a. Zelftoezicht is uitsluitend mogelijk bij gebruik van het Combibad, het Wedstrijdbad en het Zorgbad. In aanvulling op het 

bepaalde in de eerste zin geldt dat Zelftoezicht bij gebruik van het Zorgbad uitsluitend mogelijk is, indien het reguliere 
gebruikers(groepen) betreft. Derhalve is Zelftoezicht niet mogelijk bij gebruik van het Zorgbad door gebruikers(groepen) 
met een verhoogd zorgprofiel en/of een verhoogde kwetsbaarheid, zoals: zorggroepen.

b. Zelftoezicht is uitsluitend mogelijk tijdens reguliere gebruiksmomenten van gebruiker, derhalve tijdens trainingen en 
(competitie)wedstrijden.

c. Zelftoezicht is niet mogelijk tijdens bijzondere gebruiksmomenten van gebruiker, derhalve tijdens evenementen. In het 
geval partijen van mening verschillen of een bepaalde activiteit als een regulier gebruiksmoment (training / (competitie)
wedstrijd) dan wel als een bijzonder gebuiksmoment (evenement) gekwalificeerd dient te worden, is het oordeel van 
gebruikgever doorslaggevend. 

d. In geval van Zelftoezicht is gebruik van de springplanken in het Combibad niet mogelijk. 
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5. Eisen aan gebruiker
a. Gebruiker dient ervoor zorg te dragen dat gedurende gebruiksmomenten sprake is van kwalitatief en kwantitatief vol-

doende toezicht in de zin van artikel 25, lid 1, Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemaangelegenheden.
b. Aan gebruiker worden met betrekking tot tijdens gebruiksmomenten door gebruiker in te zetten toezichthouders de navol-

gende minimale eisen gesteld:
1. Tijdens gebruiksmomenten dient de inzet van toezichthouders door gebruiker te geschieden met volledige inachtname 

van en conform het bepaalde in het Toezichtplan van het Geusseltbad.
2. Bij de aanvraag van de gebruiksuren/-momenten van het nieuwe sportseizoen dient gebruiker – indien daarbij wordt 

geopteerd voor Zelftoezicht – tevens de navolgende gegevens en bescheiden van elke door gebruiker in te zetten  
toezichthouder te verstrekken:

i. Achternaam en voorletters,
ii. Telefoonnummer,
iii. Kopie geldig EHBO-diploma, BHV of MFA,
iv. Kopie geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring),
v. Kopie geldig certificaat ‘Zwemmend Redden voor Zwembaden’

vi. Een door de betreffende toezichthouder ondertekende verklaring, waarin deze verklaart in voldoende mate 
kennis te hebben van: het Toezichtplan, het Calamiteitenplan, het Ontruimingsplan, de huisregels, de gedrags-
code zwembadbranche en (de bediening en het gebruik van) het drenkelingendetectiesysteem.

3. De in lid b, onder 2, van dit artikel genoemde door gebruiker te verstrekken kopieën van documenten dienen duidelijk 
leesbaar te zijn. 

4. Toezichthouders van gebruikgever mogen niet eerder toezichthoudende werkzaamheden verrichten, dan nadat de in 
lid 3 van dit artikel genoemde gegevens en bescheiden door gebruiker aan gebruikgever volledig zijn verstrekt.

5. Gebruiker dient zorg te dragen voor de juistheid van de in lid b, onder 2, van dit artikel te verstrekken gegevens en 
bescheiden.

6. Indien tijdens het seizoen mutaties plaatsvinden van door gebruiker in te zetten toezichthouders, wordt het bepaalde 
in lid 1 tot en met 5 van dit artikel van overeenkomstige toepassing verklaard.

6. Eisen aan toezichthouders gebruiker
a. De door gebruiker tijdens gebruiksuren-/momenten in te zetten toezichthouders dienen te voldoen aan de eisen en voor-

waarden en dienen te beschikken over de (praktijk)kennis en (praktijk)vaardigheden, zoals gesteld in het meest recente 
Toezichtplan van het Geusseltbad.

b. Ter verduidelijking op het bepaalde in lid a van dit artikel worden in ieder geval, doch mogelijk niet uitsluitend, de vol-
gende minimale eisen aan door gebruiker in te zetten toezichthouders gesteld:
1. Toezichthouders van gebruiker dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.
2. Toezichthouders van gebruiker dienen te beschikken over een geldig EHBO-diploma (inclusief gebruik AED), BHV of 

MFA. 
3. Toezichthouders van gebruiker dienen te beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring) 

en zich te conformeren aan de gedragscode zwembadbranche.
4. Toezichthouders van gebruiker dienen de met goed gevolg het certificaat ‘Zwemmend Redden voor Zwembaden’ te 

behalen en in dat verband een zwemtest af te leggen, welke zwemtest als een proeve van bekwaamheid met betrek-
king tot zwemmend redden dient te worden beschouwd. Jaarlijks vindt een herhaling van voornoemde zwemtest 
plaats, waarbij geldt dat deze telkenmale met goed gevolg dient te worden afgelegd.

5. In afwijking van het bepaalde onder lid b,  sub 2 kan de bekwaamheid met betrekking tot EHBO worden aangetoond 
middels te overleggen bewijsstukken conform het als bijlage opgenomen Examenreglement Reddingsbrigade Neder-
land, waaruit een gelijkwaardige bekwaamheid blijkt. Het is uitsluitend aan gebruikgever om te beoordelen of uit de 
door gebruiker aangereikte bewijsmiddelen een gelijkwaardige bekwaamheid met betrekking tot EHBO blijkt. 

6. In afwijking van het bepaalde onder lid b, sub 4 kan de bekwaamheid met betrekking tot zwemmend redden tevens 
worden aangetoond middels te overleggen bewijsstukken (bijvoorbeeld: certificaten of diploma’s), waaruit een gelijk-
waardige bekwaamheid blijkt. Dit geldt tevens voor de jaarlijkse herhaling van de zwemtest. Het is uitsluitend aan 
gebruikgever om te beoordelen of uit de door gebruiker aangereikte bewijsmiddelen een gelijkwaardige bekwaam-
heid met betrekking tot zwemmend redden blijkt. 

7. In afwijking van het bepaalde onder lid b, sub 2 en sub 4, geldt voor onderwatersportverenigingen specifiek dat de 
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bekwaamheid met betrekking tot EHBO respectievelijk zwemmend redden dient te voldoen aan de eisen van de NOB, 
zoals verwoord in de als bijlagen opgenomen: ‘Praktijklessen Specialisatie Redden’ en de ‘NOB Zwemtest’. Onder-
watersportverenigingen dienen in dat verband tevens vóór aanvang van een nieuw seizoen een (bijgewerkt) addendum 
op het Toezichtsplan van het Geusseltbad ter goedkeuring voor te leggen aan gebruikgever. Het is uitsluitend aan 
gebruikgever om te beoordelen of uit de door gebruiker aangereikte bewijsmiddelen een gelijkwaardige bekwaam-
heid met betrekking tot zwemmend redden blijkt. 

8. Toezichthouders van gebruiker dienen in voldoende mate kennis te hebben van het Toezichtplan, het Calamiteiten-
plan, het Ontruimingsplan en de huisregels van het Geusseltbad, zoals opgesteld door gebruikgever.

9. Onverminderd het bepaalde in artikel 6, lid 3, van DEEL B van deze algemene gebruiksvoorwaarden, dienen toezicht-
houders van gebruiker op adequate wijze het drenkelingendetectiesysteem van het Combibad en het Wedstrijdbad te 
kunnen gebruiken / bedienen.

c. De door gebruiker in te zetten toezichthouders dienen tijdens de uitvoering van toezichthoudende werkzaamheden te 
allen tijde het navolgende in acht te nemen:
1. Toezichthouders dienen het bepaalde in het Toezichtplan, het Calamiteitenplan, het Ontruimingsplan, de Huisregels 

van het Geusseltbad en de gedragscode zwembadbranche nauwkeurig in acht te nemen en zij dienen bij de uitvoering 
van toezichthoudende werkzaamheden ook nadrukkelijk te handelen conform het bepaalde in voornoemde documenten.

2. Toezichthouders dienen te allen tijde aanwijzingen van daartoe bevoegd personeel van gebruikgever in acht te 
nemen, behoudens voor zover hierdoor het houden van voldoende toezicht in gevaar komt.

3. Toezichthouders van gebruiker dienen herkenbare en voor de uitoefening van de functie geschikte (bedrijfs)kleding te 
dragen, waarbij geldt dat gebruikgever nadere eisen kan stellen.

7. Ondersteuning door gebruikgever
a. Gebruikgever zal gebruiker op de navolgende wijze ondersteunen bij het uitvoeren van Zelftoezicht door gebruiker:

1. Gebruikgever zal (de meeste recente versies van) het Toezichtplan, het Calamiteitenplan, het Ontruimingsplan en de 
huisregels ter beschikking stellen aan gebruiker.

2. Gebruikgever zal periodiek informatiesessies organiseren ten behoeve van toezichthouders van gebruiker met  
betrekking tot de inhoud van het Toezichtplan, het Calamiteitenplan, het Ontruimingsplan en de Huisregels van het 
Geusseltbad. 

3. Gebruikgever zal het in het Combibad en in het Wedstrijdbad aanwezige drenkelingendetectiesysteem ter beschik-
king stellen aan gebruiker. Het drenkelingendetectiesysteem dient nadrukkelijk als een hulpmiddel te worden 
beschouwd en niet als een vervanging voor kwantitatief en kwalitatief voldoende toezicht. Gebruikgever geeft geen 
garanties ten aanzien van de daadwerkelijke beschikbaarheid van het drenkelingendetectiesysteem. Indien het  
drenkelingendetectiesysteem tijdens één of meer gebruiksuren niet beschikbaar is, heeft gebruiker geen recht op een 
(gedeeltelijke) restitutie van de betaalde vergoeding als bedoeld in art. 13, van DEEL A van de algemene gebruiks-
voorwaarden.

4. Gebruikgever zal periodiek informatiesessies organiseren ten behoeve van toezichthouders van gebruiker met betrek-
king tot de werking en het gebruik van het drenkelingendetectiesysteem.

5. Gebruikgever zal periodiek ontruimingsoefeningen organiseren in het Geusseltbadgebouw.

8. Controle door gebruikgever
a. Gebruikgever zal gebruiker controleren op het houden van voldoende toezicht (toezicht op toezicht). Daarbij gaat het in 

ieder geval om:
1. Administratieve controles, waarbij gebruikgever de door gebruiker te verstrekken gegevens en bescheiden als 

bedoeld in artikel 5, lid b, onder 2, van DEEL B van de algemene gebruiksvoorwaarden op volledigheid en juistheid 
controleert. 

2. Controles tijdens de uitvoering van de toezichthoudende werkzaamheden, waarbij door gebruikgever daartoe aange-
wezen medewerkers controleren of gebruiker kwalitatief en kwantitatief voldoende toezicht uitoefent.

b. Het bepaalde in lid a van dit artikel laat de verantwoordelijkheden en verplichtingen van gebruiker ten aanzien van het 
houden van voldoende toezicht, zoals bedoeld in artikel 25, lid 1, Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en  
Zwemgelegenheden en zoals verwoord in deze algemene gebruiksvoorwaarden, onverlet.
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9. Beëindiging Zelftoezicht
a. Gebruikgever behoudt zich het recht voor om de aan gebruiker geboden mogelijkheid tot Zelftoezicht per direct tijdelijk of 

definitief eenzijdig te beëindigen, in het geval naar het oordeel van gebruikgever: 
1. sprake is van onvoldoende toezicht door gebruiker, waardoor de veiligheid leden, klanten en/of cliënten van gebruiker 

onvoldoende is gewaarborgd.
2. sprake is van het onvoldoende nakomen van de in DEEL B van deze algemene gebruiksvoorwaarden gestelde eisen 

en voorwaarden, waardoor de veiligheid van leden, klanten en/of cliënten van gebruiker onvoldoende is gewaarborgd.
b. In het geval gebruikgever de mogelijkheid tot Zelftoezicht beëindigd, blijft de gebruiksovereenkomst tussen partijen voor 

het overige onverkort in stand. Partijen zullen alsdan zo spoedig mogelijk in nader overleg treden omtrent de (eventuele) 
beschikbaarheid en daadwerkelijke inzet van toezichthouders in dienst van gebruikgever ten behoeve van de activiteiten 
van gebruiker. 

c. Gedurende de periode, zoals bedoeld in lid b, waarin geen toezichthouders van gebruikgever beschikbaar zijn, is gebruik 
niet mogelijk. De gereserveerde momenten van gebruiker zullen in die periode vervallen en hiervoor is geen vergoeding 
verschuldigd.

d. In het geval gebruikgever de mogelijkheid tot Zelftoezicht beëindigd, zoals bedoeld in dit artikel, en geconstateerd wordt 
dat structureel geen toezichthouders van gebruiksgever beschikbaar zijn op de gereserveerde momenten door gebruiker, 
zal de gehele gebruiksovereenkomst beëindigd kunnen worden door gebruikgever. Gebruiker heeft in dit geval geen recht 
meer op de gereserveerde momenten.

e. In het geval gebruikgever de mogelijkheid tot Zelftoezicht beëindigd, heeft gebruiker geen recht meer op de korting op het 
uurtarief als opgenomen in ‘Tarieven Geusseltbad 2022-2023’.


