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Brussel, 15 juni 2020 

 
Zwembadbouwers herinneren eraan: “Zorgeloos zwemmen door 

de juiste reflexen!” in het kader van de Preventiecampagne 

gelanceerd door de FOD Economie. 

 
De aanleg van zwembaden is de jongste jaren in opmars. Om de particulier te 

helpen bij zijn keuze voor de Bouw van een zwembad, werd in 2017 een 

Groepering van Algemene Aannemers van “Zwembadbouwers” opgericht 

binnen de Confederatie Bouw. Deze biedt de klanten de nodige waarborgen 

inzake competentie, professionalisme en dienst na verkoop. Haar leden 

helpen de consumenten ook bij het verantwoord gebruik van hun zwembad. 

Zo steunt de Groepering de preventiecampagne “Zorgeloos zwemmen door de 

juiste reflexen!” van de Federale Overheidsdienst Economie. 

Verhoging van het aantal zwembaden en mogelijk van het aantal ongevallen 

De privézwembaden worden alsmaar populairder. Sinds verscheidene jaren is 

de aanleg van zwembaden bij particulieren inderdaad duidelijk in trek. Het 

succes was al in 2019 van de partij. Begin maart 2020 tekende er zich opnieuw 

een stijging af van niet minder dan 21% t.o.v. 2019. Tijdens de Coronacrisis 

schoot de vraag vanwege de consumenten zodanig de hoogte in dat de sector 

niet zeker is dat hij iedereen zal kunnen plezieren vóór het einde van de 

zomervakantie. 

Professionalisme gegarandeerd 

De aanleg van een zwembad is ingewikkeld en vereist het samengaan van 
talrijke technische competenties: ruwbouw, evacuatie, waterdichtheid, 
elektriciteit, verwarming, behandeling van het water, enz. De zorgvuldige 
uitvoering van dit bouwproces vraagt tijd en vakbekwaamheid. 

 

Om de klanten te helpen bij het kiezen van een goede professional voor hun 

zwembadproject, werd een afzonderlijke groepering opgericht binnen de 

Confederatie Bouw (www.zwembad-bouwers.be). Haar leden onderscheiden 
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zich op het gebied van hun bekwaamheid en hun betrouwbaarheid. Zij 

beantwoorden aan een aantal voorwaarden die de kwaliteit van hun werk 

waarborgen (erkenning, toegang tot het beroep) en zij bieden nog andere 

garanties aan hun klanten, zoals een onderhoudsdienst, een volledige dienst na 

verkoop (met een minimumgarantie van 2 jaar op alle onderdelen en 

werkkrachten, en een tienjarige waarborg voor de stabiliteit van het zwembad) 

en een contract met de details van de werken en een globale prijs. 

Zorgeloos zwemmen door de juiste reflexen! 

Zelfs al blijven ongevallen in de sector van de zwembaden zeldzaam (een 

tiental per jaar), willen de zwembadprofessionals de aandacht van hun klanten 

vestigen op de risico’s inherent aan een badomgeving, in het bijzonder voor 

kinderen. Voortaan zullen de leden van de groepering aan elke consument bij 

de oplevering van diens nieuw zwembad of bij herstellings- of 

onderhoudsbezoeken een kleine gids bezorgen met de aanbevolen 

voorzorgsmaatregelen die het best in de buurt van het zwembad uitgehangen 

kunnen worden. Dat alles om ervoor te zorgen dat zwemmen een plezier blijft 

voor jong en oud, zonder gevaar en zonder zorgen. Het gaat om een initiatief 

van de FOD Economie waar de Groepering van Algemene Aannemers van 

“Zwembadbouwers”  blij mee is en dat ze aan al haar klanten zal meedelen. 

Meer info: zorgelooszwemmen.be  
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