
 

GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2016 

 

RETRIBUTIEREGLEMENT ZWEMBADEN EN RECREATIEDOMEIN NETEPARK 

 

 

Artikel 1 

Met ingang 01/01/2017 tot en met 31/12/2019, geldt onderstaand retributiereglement voor het 

gebruik van zwembaden en recreatiedomein Netepark. 

Artikel 2 

1. Tarieven zwembaden 

 A. Individuele tarieven 

  1. Inwoners stad Herentals 

   - Volwassenen en kinderen +14 jaar 3,40 euro 

   - Kinderen -14 jaar, senioren +60, andersvaliden 2,70 euro 

   - Kinderen -3 jaar 0,00 euro 

 2. Niet-inwoners stad Herentals 

  - Volwassenen en kinderen +14 jaar 4,10 euro 

  - Kinderen -14 jaar, senioren +60, andersvaliden 3,20 euro 

  - Kinderen -3 jaar 0,00 euro 

B. Individuele abonnementen  

 1. 10-beurtenkaart inwoners stad Herentals 

  - Volwassenen en kinderen +14 jaar 31,90 euro 

  - Kinderen -14 jaar, senioren +60, andersvaliden 24,70 euro 

 2. 10-beurtenkaart niet-inwoners stad Herentals 

  - Volwassenen en kinderen +14 jaar 37,20 euro 

  - Kinderen -14 jaar, senioren +60, andersvaliden 29,90 euro 

 3. 20-beurtenkaart inwoners stad Herentals 

  - Volwassenen en kinderen +14 jaar 52,60 euro 

  - Kinderen -14 jaar, senioren +60, andersvaliden 40,60 euro 

 4. 20-beurtenkaart niet-inwoners stad Herentals 

  - Volwassenen en kinderen +14 jaar 69,40 euro 

  - Kinderen -14 jaar, senioren +60, andersvaliden 50,40 euro 

 5. Jaarabonnement inwoners stad Herentals 

  - Volwassenen en kinderen +14 jaar 198,20 euro 

  - Kinderen -14 jaar, senioren +60, andersvaliden 148,70 euro 

 6. Jaarabonnement niet-inwoners stad Herentals 

  - Volwassenen en kinderen +14 jaar 232,80 euro 

  - Kinderen -14 jaar, senioren +60, andersvaliden 176,40 euro 

C. Gezinsabonnement  

 1. 6-maanden inwoners stad Herentals 198,20 euro 

 2. 6-maanden niet-inwoners stad Herentals 232,80 euro 

D. Ochtend- of middagzwemmen 

 1. Inwoners stad Herentals 

  - 1 beurt 2,70 euro 

  - 10-beurtenkaart 24,80 euro 

  - 20-beurtenkaart 46,80 euro 

  - Jaarabonnement 178,40 euro 



 

 2. Niet-inwoners stad Herentals 

  - 1 beurt 3,00 euro 

  - 10-beurtenkaart 28,70 euro 

  - 20-beurtenkaart 54,50 euro 

  - Jaarabonnement 208,80 euro 

E. Individuele tarieven bij opening van de openluchtzwembaden  

 1. Inwoners stad Herentals 

  - Volwassenen en kinderen +14 jaar 3,40 euro 

  - Kinderen -14 jaar, senioren +60, andersvaliden 2,70 euro 

  - Kinderen -3 jaar 0,00 euro 

 2. Niet-inwoners stad Herentals 

  - Volwassenen en kinderen +14 jaar 5,00 euro 

  - Kinderen -14 jaar, senioren +60, andersvaliden 3,90 euro 

  - Kinderen -3 jaar 0,00 euro 

 Alle andere tarieven voor gebruik van de zwembaden blijven bij de opening van de 

openluchtzwembaden gelden. 

F. Schoolzwemmen  

 1. Scholen met contract van bepaalde duur, per leerling 1,50 euro 

 2. Scholen zonder vast contract, per leerling 2,80 euro 

G. Jeugdgroepen in georganiseerd verband  

 1. Groepen uit Herentals 

  - +14-jarigen 2,70 euro 

  - -14-jarigen 2,10 euro 

 2. Groepen van buiten Herentals 

  - +14-jarigen 3,10 euro 

  - -14-jarigen 2,80 euro 

 3. Recht op groepstarief  

  - De groep moet uit minimaal 15 personen bestaan en moet vooraf reserveren 

(facturatieadres). 

  - Om recht te hebben op het tarief voor -14-jarigen wordt een namenlijst van de 

deelnemers met het geboortejaar geleverd, zodat een correcte prijsberekening kan 

worden gemaakt.  

  - Per 10 deelnemers wordt 1 begeleider gratis toegelaten als toezichthouder. Hij/zij 

draagt toezichtverantwoordelijkheid en de groepsverantwoordelijke bevestigt dit door 

het afsprakenprotocol te ondertekenen. 

H. Gebruik van baden voor scholen, verenigingen, bedrijven, groepen of families buiten de 

normale openingsuren  

 1. Volledige installatie per uur  346,80 euro 

 2. Recreatiebad per uur 181,20 euro 

 3. Doelgroepenbad per uur 94,80 euro 

 4. Wedstrijdbad per uur 94,80 euro 

 De scholen, verenigingen, bedrijven, groepen of families moeten toezicht organiseren 

volgens de VLAREM-wetgeving. 

I. Diversen 

 1. Gebruik zwembad voor jarigen 0,00 euro 

 2. Gebruik haardrogers 0,50 euro 

 3. Verkoop zwemdiploma’s 

  - Badge of kaart afstandszwemmen 1,00 euro 



 

  - Badge of kaart survival 1,00 euro 

  - Badge of kaart zwembrevet 1,00 euro 

  - Badge of kaart trimzwemmen (3/5/10/25/50/100 km) 1,00 euro 

  - Badge of kaart waterwennen 1,00 euro 

  - Badge of kaart leren overleven 1,00 euro 

  - Badge leren veilig zwemmen 1,00 euro 

  - Kaart leren veilig zwemmen 1,75 euro 

  - Voorbereidend reddersbrevet 2,40 euro 

 4. Verkoop babyzwemluier 1,90 euro 

 5. Verkoop zwembandjes 7,20 euro 

 6. Verkoop zwembroeken volwassenen 12,00 euro 

 7. Verkoop badpakken volwassenen 12,00 euro 

 8. Verkoop zwembroeken kinderen 9,00 euro 

 9. Verkoop badpakken kinderen 9,00 euro 

J. Wellness  

 1. Geurbad per 15 minuten 2,50 euro 

 2. Aromastoombad per 15 minuten 2,50 euro 

K. Tarieven voor watersportverenigingen  

 1. Trainingszwemmen Herentalse vereniging 

  - Duikclub per uur per deelnemer 1,40 euro 

  - Zwemclub per uur per deelnemer 0,90 euro 

 2. Trainingszwemmen niet-Herentalse vereniging 

  - +14 jaar per uur per deelnemer 3,30 euro 

  - -14 jaar per uur per deelnemer 2,80 euro 

 De clubs moeten toezicht organiseren volgens de VLAREM-wetgeving. 

 Met een jaarabonnement of gezinsabonnement mag men tijdens de cluburen trainen zonder 

dat de club daar financieel nog een extra bijdrage voor moet leveren. De abonnementen 

moeten daarvoor individueel voor elke training afgeboekt worden aan de lezer van de 

hoofdingang. 

 3. Wedstrijden Herentalse vereniging 

  - Halve dag wedstrijdbad (gebruiksduur tot 4 uur) 83,80 euro 

  - Hele dag wedstrijdbad (gebruiksduur vanaf 4 uur tot 8 uur) 167,60 euro 

 4. Wedstrijden niet-Herentalse vereniging 

  - Halve dag wedstrijdbad (gebruiksduur tot 4 uur) 170,40 euro 

  - Hele dag wedstrijdbad (gebruiksduur vanaf 4 uur tot 8 uur) 340,80 euro 

 5. Ander activiteitenaanbod uitsluitend voor Herentalse watersportverenigingen 

  - Zwemlessen, watergewenning per persoon 2,00 euro 

  - Recreatief zwemmen in recreatiebad buiten openingsuren, 

met een minimum van 20 deelnemers 

2,20 euro 

L. Promotionele initiatieven  

 1. Verjaardagsfeestjes 

 Voor groepen van 10 personen en voor kinderen tot 14 jaar zijn er voor verjaardagsfeestjes 2 

formules: 

  - Formule 1: zwembeurt, pannenkoeken met suiker en drankje 

  - Formule 2: zwembeurt, curryworst met frietjes en drankje 

 Als het verjaardagsfeestje plaatsvindt op de dag dat de jarige effectief jarig is, krijgt deze de 

formule gratis aangeboden op vertoon van zijn/haar identiteitskaart. 

 De verjaardagsfeestjes moeten minimum 2 dagen vooraf gereserveerd worden. Op vertoon 



 

van de bevestigingsmail betalen kinderen 2,10 euro (= groepstarief Herentalsenaren) voor 

een zwembeurt. Daarna betalen ze het resterende bedrag aan de cafetaria op vertoon van de 

mail. 

 2. Vriendjesdagen 

 De week voor iedere korte schoolvakantie (herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie) zijn het 

vriendjesdagen. Elk kind tot en met 18 jaar mag een vriend(in) meebrengen. Het kind en de 

vriend(in) betalen samen één toegangsprijs. 

 De promotionele initiatieven zijn niet van toepassing in de zomerperiode tijdens de opening 

van de openluchtzwembaden en zijn niet cumuleerbaar met andere initiatieven. 

    

2. Tarieven Recreatiedomein Netepark 

 A. Basistarieven voetbalvelden  

  1. Training van 1,5 uur 

   - Junioren en seniorenploeg per training 11,60 euro 

   - Jeugdploegen tot en met scholieren per training 8,70 euro 

  2. Competitiegebruik  

   - Junioren- en seniorenploegen, per wedstrijd 23,10 euro 

   - Jeugdploegen tot en met scholieren, per wedstrijd 17,30 euro 

  3. Toernooi 

   - Volledige installatie voor een hele dag 115,50 euro 

  4. Schoolgebruik 

   - Tijdens de lesuren, per lesuur 8,70 euro 

   - Naschoolse activiteiten per uur 11,60 euro 

  5. Verenigingen erkend door de Herentalse sportraad krijgen een vermindering van 30 %. 

 

 6. Bij gebruik gedurende een geheel sportseizoen wordt een vermindering van 10 % 

toegestaan voor trainingen en wedstrijden. Deze vermindering is niet cumuleerbaar met 

de vorige korting. 

 B. Tarief voor scholen  

 
 1. Geen reservatie tegen forfaitaire prijs mogelijk tijdens weekends, feestdagen of op 

woensdagnamiddagen. 

 

 2. Voor een forfaitaire prijs voor het gebruik van de recreatie-infrastructuur moet steeds op 

voorhand gereserveerd worden. Het bestuur houdt zich steeds het recht voor om bij 

maximumbezetting de toegang tot de speeltuin om veiligheidsredenen te weigeren.  

  3. Niet-exclusief gebruik recreatie-infrastructuur 

   - Gebruiksduur tot 4 uur 60,90 euro 

   - Gebruiksduur vanaf 4 uur met een maximum van 8 uur 121,80 euro 

Artikel 3 

Voor het gebruik van de zwembaden Netepark en het recreatiepark Netepark door alle diensten van 

het stadsbestuur van Herentals (aqua-activiteiten, zwemlessen, vormings- activiteiten, sportkampen, 

initiaties, fysieke training eigen personeel, evenementen, initiatieven van alle gemeentelijke 

diensten, …) wordt jaarlijks een forfaitair bedrag door het AGB Sport & Recreatie Herentals 

aangerekend aan de stad.  

    - Jaarlijks forfaitair bedrag  10.600,00 euro 

Artikel 4 

Voor het gebruik van de speeltuin door het brede publiek buiten de openingsuren van de 

openluchtzwembaden, wordt jaarlijks een forfaitair bedrag door het AGB Sport & Recreatie Herentals 

aangerekend aan de stad.  

   - Jaarlijks forfaitair bedrag  10.600,00 euro 

 



 

Artikel 5 

Voor het gebruik van de volledige installatie van zwembaden en recreatiedomein Netepark voor de 

zwemverenigingen, geheel of gedeeltelijk tijdens de publieke zwemuren, wordt een forfaitair 

huurbedrag aangerekend. De baden zijn dan niet toegankelijk voor regulier publiek. Het 

directiecomité beslist over de toewijzing. Voor deze huur worden dagdelen opgedeeld als volgt: 

dagdeel 1 van 07.30-12.00, dagdeel 2 van 12.00-17.00, dagdeel 3 van 17.00 tot einde. 

   - Forfaitair huurbedrag voor twee opeenvolgende  dagdelen  1.500,00 euro 

   - Forfaitair huurbedrag voor drie opeenvolgende dagdelen  

 

2.000,00 euro 

Artikel 6 

Voor het gebruik van de evenementenweide van zwembaden en recreatiedomein Netepark voor niet 

sportieve doeleinden wordt een forfaitair huurbedrag aangerekend. Een waarborg wordt gevraagd 

voor eventuele directe herstellingen, e.a. van schade die werd berokkend tijdens het evenement. Het 

directiecomité beslist over de toewijzing. 

   - Forfaitair bedrag  1.000,00 euro 

   - Waarborg 2.000,00 euro 

Artikel 7 

Indien een persoon met een handicap niet zelf voor zijn of haar veiligheid kan instaan, mag er een 

begeleider per persoon mee binnen, deze begeleider zal tijdens de volledige duur van het bezoek 

ononderbroken instaan voor de individuele begeleiding. 

Artikel 8 

Recht op voordeeltarief: 

1. Het tarief voor de inwoners van de stad Herentals wordt toegestaan indien de bezoeker, op 

spontaan vertoon van een identiteitsbewijs, kan aantonen dat hij/zij inwoner is van 

Herentals. 

2. Het voordeeltarief voor kinderen -14 jaar, senioren + 60 jaar en andersvaliden wordt 

toegestaan op spontaan vertoon van een identiteitsbewijs voor kinderen, de persoonlijke 

identiteitskaart of de geldige mindervalidenkaart. De geboortedag is de scharnierdatum. 

Artikel 8bis 

Herentalse houders van een vrijetijdspas genieten van een korting van 50 % op de kostprijs van een 

meerbeurtenkaart voor 10 beurten. 

Per persoon kan per werkingsjaar 1 meerbeurtenkaart voor 10 zwembeurten worden aangekocht. 

Bijkomende meerbeurtenkaarten kunnen tegen de normale kostprijs worden bekomen. 

Artikel 9 

Waarborg: 

Per meerbeurtenkaart wordt een waarborg van 5 euro gevraagd. Deze waarborgsom wordt met het 

nummer van de kaart op de elektronische fiche van de bezoeker genoteerd om latere betwisting uit 

te sluiten. Indien een meerbeurtenkaart niet terug wordt afgeleverd binnen het jaar na vervaldatum, 

vervalt het recht op terugbetaling van de waarborg. 

Artikel 10 

Geldigheidsduur meerbeurtenkaarten: 

1. Een meerbeurtenkaart van 10 en 20 zwembeurten is onbeperkt geldig. 

2. Een jaarabonnement is geldig tot en met 1 jaar na uitgiftedatum. Verlenging is alleen 

mogelijk mits langdurige onbruikbaarheid wegens ziekte, voor de duur van de ziekteperiode. 

3. Het gezinsabonnement is 6 maanden geldig. Het tarief voor gezinnen werd bepaald op basis 

van 50 % van de helft van een jaarabonnement voor vier gezinsleden (+14 jaar). Het 

abonnement geldt voor alle familieleden die onder hetzelfde dak wonen, om geldig te zijn, 



 

moet iedere gebruiker zich voor het eerste gebruik, met de persoonlijke identiteitskaart, 

aanmelden aan de kassa. Een digitale foto wordt aan de verpersoonlijkte toegangskaart 

gekoppeld. Bij vaststellen van misbruik wordt het krediet voor de hele familie geblokkeerd 

tot rechtzetting van het misbruik. 

Artikel 11 

Basisvergoeding bij reservatie en niet-gebruik zonder voorafgaande afmelding en zonder geldige 

reden:  

Indien een persoon, vereniging, schoolgroep of bedrijf een bad reserveert en er geen gebruik van 

maakt zonder voorafgaande schriftelijke afmelding en zonder geldige reden, wordt een vergoeding 

gevraagd van 20,00 euro voor administratieve kosten. Als geldige reden voor annulaties van 

reserveringen wordt enkel bewezen overmacht aanvaard. 

Artikel 12 

Het directiecomité int de ontvangsten. Een ontvangstbewijs wordt aan de belanghebbende 

afgeleverd. 

De betaling is onmiddellijk eisbaar op het moment van gebruik van de diensten of binnen de 30 

dagen na factuurdatum. 

Bij betwisting kan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport en Recreatie Herentals zich tot de 

burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. 

Artikel 13 

Alle tarieven in dit reglement zijn inclusief btw. De btw-tarieven worden toegepast conform het btw-

Wetboek. 

Artikel 14 

De gemeenteraad heft het retributiereglement zwembaden en recreatiedomein Netepark, zoals 

goedgekeurd op de gemeenteraad van 30/08/2016, op met ingang van de inwerkingtreding van het 

onderhavig reglement. 

 

 


