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VRIJ- en/of SPORTIEFZWEMMEN

VRIJ- en/of SPORTIEFZWEMMEN*
(diepe & ondiepe bad)

BANENZWEMMEN (diepe bad)

VROEGE VOGELZWEMMEN

Maandag  10:30 - 12:00 uur 12:30 - 14:45 uur**
Dinsdag  09:00 - 12:00 uur  12:30 - 14:45 uur**  
  20:00 - 22:00 uur
Woensdag  09:00 - 12:00 uur 13:30 - 16:45 uur
Donderdag  09:00 - 12:00 uur 12:30 - 14:45 uur**  
  20:00 - 22:00 uur
Vrijdag  09:00 - 12:00 uur 12:30 - 14:45 uur**
Zondag  10:00 - 14:00 uur (Tot 10.30 alleen ondiepe bad.)

* Het kan zijn dat een deel van het diepe bad gebruikt wordt voor een andere   
   activiteit.
** Voor deze tijd geldt het dal-tarief

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag  12:30 - 14:45 uur*
Woensdag   12:30 - 13:30 uur*
(dal-tarief)
Vrijdag   09:00 - 10:00 uur
Zaterdag   09:00 - 10:00 uur
Zondag   09:30 - 10:30 uur 

Dinsdag, woensdag en donderdag  07:00 - 09:00 uur*
(alleen toegang voor geoefende zwemmers)

* Tot 08:00 uur kan er gelijktijdig privé zwemles zijn. Dit kan een beperking 
in mogelijkheden geven m.b.t. gebruik van de bassins.

zwembad
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TARIEVEN

Enkel bad     
Enkel bad (woensdagmiddag)  
12 badenkaart (max. 12 mnd. geldig)  
25 badenkaart (max. 24 mnd. geldig)  
6 maanden abonnement    

€ 3,60
€ 2,20

€ 36,00
€ 72,00

€ 132,00

Enkel bad 
Enkelbad (daluurtarief)    
12 badenkaart (max. 12 mnd. geldig)  
25 badenkaart (max. 24 mnd. geldig)  
6 maanden abonnement

€ 4,80
€ 2,70

€ 48,00
€ 96,00

€ 175,00

€ 5,90
€ 59,00

Ouder + kind t/m 3 jaar    
12 badenkaart ouder + kind (max. 12 mnd. geldig)
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JEUGD T/M 16 JAAR

VOLWASSENEN

OUDER EN KIND

Voor alle meerbadenkaarten koopt u eenmalig een pas van € 11,80. Deze pas 
is persoonsgebonden en voor meerdere activiteiten te gebruiken. Indien u 
de pas niet meer wenst te gebruiken kunt u hem inleveren en ontvangt u na 
aftrek van de administratiekosten € 5,85 retour.

zwembad

ZONNEBANK
1 x zonnebank (15 min.)    
12 x zonnebank (max. 12 mnd. geldig)

€ 8,00
€ 80,00
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