
zwembad

ZWEMLESTIJDEN

HET ZWEM-ABC  (lessen van 45 min.)

PRIVÉ ZWEMLESSEN (max. 2 pers. 30 min.)

VOLWASSENEN ZWEMLES

Maandag   15:00 - 18:00 uur
Dinsdag   15:00 - 18:00 uur
Woensdag   17:00 - 18:30 uur
Donderdag   15:00 - 18:00 uur
Vrijdag   15:00 - 18:00 uur 
Zaterdag   10:00 - 13:30 uur

Dinsdag 07:00 - 08:00 uur 
Woensdag 07:00 - 08:00 uur 
Donderdag 07:00 - 08:00 uur

Privézwemlessen kunnen ook in overleg op een andere dag of 
tijdstip plaats vinden. Afhankelijk van het rooster en de personele 
bezetting zoeken wij naar mogelijkheden.

Op aanvraag (groepsgrootte max. 5 personen)
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ZWEMLESTARIEF

zwembad

A:
Er wordt lesgegeven in 5 verschillende niveaugroepjes. Als uw zoon/
dochter door kan naar het volgende niveau, geeft de zwemonderwij-
zer dit aan hem/haar door. Als dit betekent dat de lestijd verandert, 
krijgt hij/zij een kaartje mee met de nieuwe tijd. 

B& C
De lessen worden op verschillende dagen in de week gegeven, 
informeer naar de mogelijkheden. Tijdens deze lessen wordt altijd 
gekleed gezwommen met een lange broek, trui of blouse met lange 
mouwen (geen pyjama) en waterschoenen. 
Vervolg diploma’s zoals zwemvaardigheid en snorkelen worden bij 
voldoende belangstelling ingepland.

Voor alle leskaarten schaft u eenmalig een pas van € 11,80 aan. 
Deze pas is persoonsgebonden en voor meerdere activiteiten te 
gebruiken. Indien u de pas niet meer nodig heeft, kunt u hem
inleveren en ontvangt u € 5,85 retour.

Inschrijfgeld (jeugd en volwassenen)
Voorzwemmen 
Jeugd: enkele les 45 min. 
Jeugd: 6 lessenkaart 45 min. (9,21 p. les) 
Jeugd: 12 lessenkaart 45 min. (8,93 p. les)
Volwassen zwemles 30 min.
Privé zwemles: 30 min. (max. 2 pers.) 
Privé zwemles: 30 min. 6 lessenkaart

€ 10,30
€ 7,75

€ 11,85
€ 55,25

€ 107,15
€ 18,30
€ 18,30

€ 107,60
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