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Ter attentie van de leden van de Groepering 
van Algemene Aannemers van 
“Zwembadbouwers” 

 

 
 
 
 
Beste Mevrouw,  
Beste Heer,  
Beste lid,  
 
Groepering van Algemene Aannemers van “Zwembadbouwers” - Coronavirus 
 
De sector van aannemers van Zwembadbouwers stelt ons vragen wat betreft de mogelijkheid om werven in het 
kader van privézwembadbouw bij particulieren voort te zetten in de komende weken. De Belgische regering 
heeft sterke sociale afstandsmaatregelen aangekondigd (minimum 1,5 meter tussen personen). Er wordt ons 
zelfs gemeld dat sommige ijverige politiediensten werven stopzetten, of zelfs proces-verbalen opstellen. Het is 
dan ook van essentieel belang om eerder vermelde maatregelen met de grootste zorgvuldigheid na te leven.  
 
Dat betekent dat u alleen mag blijven werken aan bouw-, renovatie- of onderhoudswerkzaamheden van 
individuele privé-buitenzwembaden, en dat enkel en alleen in volgende gevallen: 
 
1/ U bent in de mogelijkheid om de sociale afstandsmaatregelen te respecteren voor het vervoer van uw 
werknemers, en dat ongeacht de kosten ervan. Ze moeten dus alleen naar de werven gaan. Als ze een 
camionette gebruiken, mag er maar één persoon per zetel zijn. 
 
2/ U bent in de mogelijkheid om de sociale afstandsmaatregelen te respecteren tussen werknemers op de werf, 
ook tijdens hun middagpauze.  
 
3/ Uw werknemers komen niet in contact met klanten ter plaatse en/of ze houden altijd dezelfde sociale afstand. 
Uw medewerkers komen niet bij de klant binnen (voor zover mogelijk). 
 
Showrooms en winkels die toegankelijk zijn voor het publiek moeten worden gesloten. Daarentegen, mag er 
door particulieren beroep worden gedaan op e-commerce met thuisbezorging.  
 
Showrooms en winkels die alleen toegankelijk zijn voor professionals mogen open blijven, maar alleen voor 
professioneel gebruik en met inachtneming van de regel van één klant per tien vierkante meter. Leveringen op 
een werf zijn toegelaten. 
 
Deze instructies werden op donderdag 19 maart 2020 opgesteld op basis van de overheidsinformatie ter onze 
beschikking. Ze zijn geldig tot de overheid haar instructies wijzigt. 
 
Zorg goed voor u en uw familie.  
 
Met vriendelijke groeten,  
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