
Kennisgevingsformulier  

Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden 

 

1. Bad- Zweminrichting 

Naam  

Adres 

Postcode en gemeente 

Tel.nummer 

Fax 

E-mail 

homepage 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Datum indienen van deze 
kennisgeving  

 

3. Juridisch verantwoordelijk 

Naam  

Adres 

Postcode en gemeente 

Tel.nummer 

Fax 

E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

4. Laboratorium 

Naam  

Adres 

Postcode en gemeente 

Tel.nummer 

Fax 

E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

5. Doel aanmelding  Oprichten een nieuw zwembad 

 Aanmelden bestaand zwembad 

 Uitbreiden bestaand zwembad 

 Renoveren bestaand zwembad 

6. Welke categorie bad- 
zweminrichting betreft het? 

 A openbaar     A semi-openbaar 

 B peuterbad    C ingerichte zwemplas 

 M medisch bad   D niet ingerichte zwemplas 

7. Max. toe te laten 
bezoekers 

Overdekt  

 

Onoverdekt 

 

Gelijktijdig   bezoekers 

Per dag   bezoekers 

Gelijktijdig   bezoekers 

Per dag   bezoekers 
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8. Uitvoering bad- 
zweminrichting 

 Overdekt 

 Onoverdekt 

 Combibad 

9. Maximale openingstijden 

Overdekt 

Onoverdekt 

 

van  uur tot  uur 

van  uur tot  uur 

10. Soort inrichting waartoe 
zwembad behoort 

 Alleen zwembad    Hotel 

 Camping     Kazerne 

 Wooncomplex     Opleidingsinstituut 

 Sauna       Sportschool of - vereniging 

 Recreatiebedrijf     Huis van bewaring 

 Kinderdagverblijf     Medisch kinderdagverblijf 

 Ziekenhuis      Psychiatrisch ziekenhuis 

 Relaxinrichting     Schoonheidsinstituut /Beautyfarm -salon 

 anders nl:  

11. Suppletiewater  Leidingwater 

 Grondwater (analyserapport bijvoegen) 

 Oppervlaktewater (analyserapport bijvoegen) 

 anders, nl  

12. Te gebruiken chemicaliën 

Oxidatie/desinfectie bad 

Zuurgraadcorrectie bad 

Flocculatie bad 

Reiniging perron 

Desinfectie perron 

 

 

 

 

 

 

13. Sanitaire voorzieningen  

Overdekt 

 

 

 

Onoverdekt 

 

 

 

Aantal toiletten    :  

Aantal douches    :  

Aantal kleedvoorzieningen  :  

Toiletten bij wachtruimte  :  

Aantal toiletten    :  

Aantal douches    :  

Aantal kleedvoorzieninge  :  

Loopafstand bassin-toiletten   :  
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14. Bassingegevens  

Nummer  

Naam  

Aangesloten op filterinstallatienummer 

Status  

 

 

Type bassin 

 

 

Soort bassin 

 

 

Lengte 

Breedte 

Oppervlakte 

Minimale diepte 

Maximale diepte 

Inhoud 

Turn-over tijd 

Gebruik van Ozon 

Rondpompcapaciteit wettelijk 

Maximale openingstijd per dag 

Toe te laten zwemmers 

Overloopvoorziening 

 

Percentage overloopvoorziening 

Voorzieningen in/bij bassin 

 

1. 

 

 

 Reeds bestaand 

 Wordt gewijzigd 

 Nieuw 

 Circulatiebad 

 Doorstroomd bad 

 Eenmalig gebruik 

 Overdekt 

 Onoverdekt 

 Overdekt en onoverdekt 

 m 

 m 

 m² 

 m 

 m 

 m³ 

 T 

 ja    nee 

 m³/uur 

 uur 

 personen 

 Goot 

 Skimmer(s) 

 % 

 Waterglijbaan 

 Springplank 

 Golfmachine 

 Jetstream 

 Onderwaterverlichting 

 Wildwaterkreek 

 Waterpaddestoel/fontijn 

 Geforceerde luchtinbreng 

 Draaikolk 

 Beweegbare bodem 

 Toevoeging kruiden/zout 

 anders nl:  

 

2. 

 

 

 Reeds bestaand 

 Wordt gewijzigd 

 Nieuw 

 Circulatiebad 

 Doorstroomd bad 

 Eenmalig gebruik 

 Overdekt 

 Onoverdekt 

 Overdekt en onoverdekt 

 m 

 m 

 m² 

 m 

 m 

 m³ 

 T 

 ja    nee 

 m³/uur 

 uur 

 personen 

 Goot 

 Skimmer(s) 

 % 

 Waterglijbaan 

 Springplank 

 Golfmachine 

 Jetstream 

 Onderwaterverlichting 

 Wildwaterkreek 

 Waterpaddestoel/fontijn 

 Geforceerde luchtinbreng 

 Draaikolk 

 Beweegbare bodem 

 Toevoeging kruiden/zout 

 anders nl:  
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Bassingegevens 

Nummer  

Naam  

Aangesloten op filterinstallatienummer 

Status  

 

 

Type bassin 

 

 

Soort bassin 

 

 

Lengte 

Breedte 

Oppervlakte 

Minimale diepte 

Maximale diepte 

Inhoud 

Turn-over tijd 

Gebruik van Ozon 

Rondpompcapaciteit wettelijk 

Maximale openingstijd per dag 

Toe te laten zwemmers 

Overloopvoorziening 

 

Percentage overloopvoorziening 

Voorzieningen in/bij bassin 

 

3. 

 

 

 Reeds bestaand 

 Wordt gewijzigd 

 Nieuw 

 Circulatiebad 

 Doorstroomd bad 

 Eenmalig gebruik 

 Overdekt 

 Onoverdekt 

 Overdekt en onoverdekt 

 m 

 m 

 m² 

 m 

 m 

 m³ 

 T 

 ja    nee 

 m³/uur 

 uur 

 personen 

 Goot 

 Skimmer(s) 

 % 

 Waterglijbaan 

 Springplank 

 Golfmachine 

 Jetstream 

 Onderwaterverlichting 

 Wildwaterkreek 

 Waterpaddestoel/fontein 

 Geforceerde luchtinbreng 

 Draaikolk 

 Beweegbare bodem 

 Toevoeging kruiden/zout 

 anders nl:  

 

4. 

 

 

 Reeds bestaand 

 Wordt gewijzigd 

 Nieuw 

 Circulatiebad 

 Doorstroomd bad 

 Eenmalig gebruik 

 Overdekt 

 Onoverdekt 

 Overdekt en onoverdekt 

 m 

 m 

 m² 

 m 

 m 

 m³ 

 T 

 ja    nee 

 m³/uur 

 uur 

 personen 

 Goot 

 Skimmer(s) 

 % 

 Waterglijbaan 

 Springplank 

 Golfmachine 

 Jetstream 

 Onderwaterverlichting 

 Wildwaterkreek 

 Waterpaddestoel/fontein 

 Geforceerde luchtinbreng 

 Draaikolk 

 Beweegbare bodem 

 Toevoeging kruiden/zout 

 anders nl:  
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15. Waterzuiveringsinstallatie 

Waterzuiveringsinstallatienummer 

T.b.v bassinnummer(s) 

Geinstalleerde pompcapaciteit 

Min. vereiste pompcapaciteit 

Aantal pompen 

Aantal Filters 

Volgende voorzieningen zijn aanwezig in 

installatie 

 

 

 

 

Zuurgraadcorrectie autom. 

Desinfectie/oxidatie autom. 

Beveiliging automatisering op 

doorstroming 

 

 

1. 

 

 m³ 

 m³ 

 stuks 

 stuks 

 Ozoninstallatie 

 UV-installatie 

 Chlooramineseperator 

 Watermeter 

 Flowmeter 

 Buffer 

 ja    nee 

 ja    nee 

 ja    nee 

 

 

2. 

 

 m³ 

 m³ 

 stuks 

 stuks 

 Ozoninstallatie 

 UV-installatie 

 Chlooramineseperator 

 Watermeter 

 Flowmeter 

 Buffer 

 ja    nee 

 ja    nee 

 ja    nee 

 

Waterzuiveringsinstallatie 

Waterzuiveringsinstallatienummer 

T.b.v bassinnummer(s) 

Geinstalleerde pompcapaciteit 

Min. vereiste pompcapaciteit 

Aantal pompen 

Aantal Filters 

Volgende voorzieningen zijn aanwezig in 

installatie 

 

 

 

 

Zuurgraadcorrectie autom. 

Desinfectie/oxidatie autom. 

Beveiliging automatisering op 

doorstroming 

 

 

3. 

 

 m³ 

 m³ 

 stuks 

 stuks 

 Ozoninstallatie 

 UV-installatie 

 Chlooramineseperator 

 Watermeter 

 Flowmeter 

 Buffer 

 ja    nee 

 ja    nee 

 ja    nee 

 

 

4. 

 

 m³ 

 m³ 

 stuks 

 stuks 

 Ozoninstallatie 

 UV-installatie 

 Chlooramineseperator 

 Watermeter 

 Flowmeter 

 Buffer 

 ja    nee 

 ja    nee 

 ja    nee 
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16. Filtergegevens 

Filternummer 

Zuiveringsinstallatienummer 

Status  

Filteroppervlak  

Filtratiesnelheid  

Filtercapaciteit  

Type filter 

 

 

 

 bestaand   nieuw 

 m² 

 m/uur 

 m³/uur 

 Open  

 Gesloten 

 Bi-flow 

 Kiezelgoer 

 Papier 

 Meerlaags 

 Kijkglas  

 

 

 

 bestaand   nieuw 

 m² 

 m/uur 

 m³/uur 

 Open  

 Gesloten 

 Bi-flow 

 Kiezelgoer 

 Papier 

 Meerlaags 

 Kijkglas  

Filternummer 

Zuiveringsinstallatienummer 

Status  

Filteroppervlak  

Filtratiesnelheid  

Filtercapaciteit  

Type filter 

 

 

 bestaand   nieuw 

 m² 

 m/uur 

 m³/uur 

 Open  

 Gesloten 

 Bi-flow 

 Kiezelgoer 

 Papier 

 Meerlaags 

 Kijkglas  

 

 

 bestaand   nieuw 

 m² 

 m/uur 

 m³/uur 

 Open  

 Gesloten 

 Bi-flow 

 Kiezelgoer 

 Papier 

 Meerlaags 

 Kijkglas  

Filternummer 

Zuiveringsinstallatienummer 

Status  

Filteroppervlak  

Filtratiesnelheid  

Filtercapaciteit  

Type filter 

 

 

 bestaand   nieuw 

 m² 

 m/uur 

 m³/uur 

 Open  

 Gesloten 

 Bi-flow 

 Kiezelgoer 

 Papier 

 Meerlaags 

 Kijkglas  

 

 

 bestaand   nieuw 

 m² 

 m/uur 

 m³/uur 

 Open  

 Gesloten 

 Bi-flow 

 Kiezelgoer 

 Papier 

 Meerlaags 

 Kijkglas  
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17. Algemeen 

Noodverlichting  

Noodplan/ontruimingsplan 

Reddingsboot 

EHBO voorziening 

Toezichtsplan 

Beheersplan Legionella 

 

 ja    nee 

 ja   nee 

 ja   nee 

 ja   nee 

 ja   nee 

 ja   nee 

18. Werkzaamheden 

Datum aanvang werkzaamheden 

Datum gereed werkzaamheden 

 

 

 

19. Opmerkingen en 
aanvullende informatie 

 

20.  Ingediend door 

Naam 

Adres 

Postcode en plaats 

Telefoonnummer 

Datum 
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Toelichting Meldingsformulier Regeling Kennisgeving badinrichtingen. 
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz);  
 
Met dit kennisgevingsformulier kan door de houder van een badinrichting de in artikel10 van de 
Whvbz voorgeschreven meldingsplicht worden verricht. Alle gegevens welke voor de aanmelding 
van een bestaand zwembad en bij renovatie, nieuw- of verbouwprojekten vereist zijn voor de 
provincie worden in het formulier vermeld. 
Een beoordeling van de gegevens door de provincie houdt géén volledige toetsing in van de 
eisen uit het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). De 
houder zelf blijft er verantwoordelijk voor dat de badinrichting of zwemgelegenheid aan deze 
eisen voldoet.   
De verstrekte informatie kan er toe leiden dat door de provincie, op grond van art. 7 van de 
Whvbz, nadere voorschriften worden gesteld. Hiervan wordt u tijdig - binnen de termijn van 
maximaal drie maanden - op de hoogte gesteld. 
 
Bij een kennisgevingsformulier moeten door u de volgende documenten worden bijgesloten: 
⌧ Een overzichtstekening van de inrichting 
⌧ Plattegrond en dwarsdoorsneden van het (de) bassin(s) 
⌧ Stromingschema(s) van de waterbehandelingsinstallatie(s) 
 
Bij renovatie, nieuw- of verbouwprojekten moeten tevens nog de volgende gegevens worden 
meegezonden: 
⌧ Plattegrond van (de) het betrokken gebouw(en) 
⌧ Technisch en/of bouwkundig bestek 
⌧ De noodzakelijke bij het bestek behorende tekeningen 
 
Het kennisgevingsformulier met bijlagen indienen moet uiterlijk drie maanden vóór het tijdstip 
waarop een bouwvergunning wordt aangevraagd of er financiële verplichtingen worden 
aangegaan gebeuren. 
 
 
Korte toelichting bij het invullen van de vragen: 
 
Vraag 1: De adresgegevens van de bad- zweminrichting invullen. E-mail en homepage indien 

beschikbaar. 
Vraag 2: De datum van verzending invullen. 
Vraag 3: De adresgegevens van de houder (de juridisch verantwoordelijke en aanspreekbare 

persoon of organisatie voor wiens rekening en risico de inrichting wordt beheerd) 
vermelden. 

Vraag 4: De gegevens van de waterkwaliteitsbeheerder of het laboratorium dat het maande-
lijks waterkwaliteitsonderzoek zal verrichten. 

Vraag 5: Hier kunt u aangeven wat het doel is van de aanmelding. Er zijn diverse 
mogelijkheden: 

a. Oprichten betreft een geheel nieuw te bouwen zwembad.  
b. Aanmelden van een bestaand zwembad dat nog niet bekend is bij ons.  
c. Uitbreiden is van toepassing als de bestaande zwemgelegenheid wordt 

vergroot.  

Kennisgevingsformulier WHVBZ/mei 2006 



d. Renoveren betreft het vernieuwen en/of opknappen van een reeds 
bestaand (gedeelte van het) zwembad. 

Vraag 6: A openbaar: Rechtstreeks (openbaar) toegankelijk en minimaal één van de 
aanwezige bassins met een oppervlak groter of gelijk aan 2 m² en dieper is dan 
0,50 meter.  
A semi-openbaar: Idem maar niet rechtstreeks (semi-openbaar)  voor publiek 
toegankelijk zoals campings, hotels, zwemscholen, etc.  
B Peuterbad: Tenminste één bassin heeft een oppervlakte van 2m² maar géén van 
de aanwezige bassins is dieper is dan 0,50 meter.  
C ingerichte zwemplas: Natuurbaden specifiek ingericht met voorzieningen om te 
gaan zwemmen.  
D Niet ingerichte zwemplas: Niet ingericht om te zwemmen, doch waar wel door 
een aanmerkelijk aantal personen in oppervlaktewater wordt gezwommen.  
M medisch bad: badinrichtingen in de medische sfeer. 

Vraag 7: Zowel het maximaal aantal toe te laten bezoekers per dag als ook - zeer belangrijk 
- het aantal maximaal gelijktijdig toe te laten bezoekers vermelden. (Beide aantallen 
moeten door de installateur van de waterbehandelingsinstallatie cq. zwembadbou-
wer kunnen worden verstrekt.) 

Vraag 8: Indien er op het terrein van dezelfde inrichting zowel overdekte als openlucht 
bassins aanwezig zijn welke door de bezoeker gelijktijdig tijdens het bezoek 
kunnen worden gebruikt de keuze kombibad aankruisen. 

Vraag 9: De openingstijden aangeven die maximaal op een bepaalde dag in de week 
worden gehanteerd. Zonodig zowel de tijden voor het overdekte als het onoverdek-
te deel van het zwembad opgeven. 

Vraag 10: Wat is de hoofdfunktie waaronder de badinrichting valt? Is het alleen een zwembad 
of behoort het tot bijvoorbeeld een ziekenhuis of sportschool? 

Vraag 11: Het soort suppletiewater vermelden. Dit is het water waarmee het bassin wordt 
(bij)gevuld.  
Bij gebruik van grond- en oppervlaktewater moet de kwaliteit voldoen aan de eisen 
uit het Waterleidingbesluit.  

Vraag 12: Zowel de chemicaliën die voor de behandeling van het zwemwater als voor de hy-
giëne van de ruimten worden gebruikt vermelden. (B.v.k. de werkzame bestandde-
len noemen en níet de merknaam). 

Vraag 13: Het aantal t.b.v. het zwembad aanwezige sanitaire voorzieningen (zowel overdekt, 
als onoverdekt) vermelden, alsmede het totale aantal verkleedplaatsen. Onder 
verkleedplaatsen vallen zowel gemeenschappelijke kleedruimten als afzonderlijke 
kleedkabines. 

Vraag 14: Betreft de gegevens van ieder in de inrichting aanwezig bassin. Ook een bassin dat 
niet op een waterzuiveringsinstallatie is aangesloten moet worden vermeld (waarbij 
de niet relevante gegevens verder oningevuld kunnen blijven). Alle in de 
zweminrichting aanwezige bassins moeten worden vermeld. Dus ook Hot 
whirlpools, bruis/borrelbaden, kleuter-, dompel-, kruiden-, zoutwater- en 
voetenbaden, etc.  
De turn-overtijd (T) is de inhoud (I) van het bassin gedeeld door de pompcapaciteit 
(Q) t.b.v. dat bassin (I/Q=T).  

Vraag 15: Alle waterzuiveringsinstallaties binnen de badinrichting worden hier vermeld. Ook 
kleine zuiveringsinstallaties van bijvoorbeeld een Bubbelbassin. De minimale 
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pompcapaciteit is terug te vinden bij de ingevulde gegevens bij het bassin.  
Vraag 16: Betreft de gegevens van ieder in de inrichting aanwezig filter.  

Als een deel van het circulerende water langs het filter wordt geleid (b.v. over een 
apart koolstoffilter) moet de capaciteit hiervan als by-pass worden vermeld. 
De filtratiesnelheid (V) is het filteroppervlak (O) van het filter gedeeld door de 
capaciteit (C) van het filter (O/C=V). 

Vraag 17: 
 

Indien van toepassing kunnen hier de algemene zaken worden aangegeven die in 
de badinrichting aanwezig zijn. 

Vraag 18: 
 

Hier kan aangegeven worden wanneer begonnen en geeindigd wordt met de 
renovatie of bouw. Tijdens de bouwfasekan de provincie een bezoek brengen of 
contact met u opnemen vlak voor bijvoorbeeld de oplevering. 

Vraag 19: 
 

Alle aspecten die niet terugkomen in het kennisgevingsformulier maar waarvan u 
denkt dat het van belang is om deze te melden kunt u hier kwijt. 

Vraag 20: 
 

Indien u niet de houder bent maar bijvoorbeeld een adviseur of bouwbedrijf is het 
belangrijk de goede adresgegevens op te nemen. Bij vragen is dit adres van 
belang. 
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