
Inschrijfformulier Abonnementen en Leskaarten zwembad De Klomp 2021 

 

 

 

Naam  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      Geb. Datum       -     - 

Naam tweede ouder of partner.………………………………………………………………………………………………………….       Geb. Datum       -     - 
 (bij gezins- of partnerabonnement) 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode   ……………………………………………..                 Woonplaats    …………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon   ……………………………...................  E-mail   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Abonnementen                        Tarief                                       Keuze  Pasnr.       Bedrag 
                 Voorverkoop Normaal                     (aankruisen svp)               
 

Gezinsabonnement*                  € 95,--                €  110,--                           [ ]               ………              €  …………. 
(geldt voor beide ouders)

         

Eénouder abonnement*   70,--       85,--                           [ ]         ………           -   …………. 

Persoonlijk abonn. t/m 20 jr**  65,--       70,--                           [ ]            ……..           -  …………. 

Persoonlijk abonn. vanaf 21**  85,--       90,--                           [ ]             ………           -  …………. 

Partnerabonnement*                       110,--             125,--                           [ ]               ………                -  …………. 
(geldt voor beide partners)

           
  

12 badenkaart   42,50                                                     [ ]             ………….              -  ………….  

 

Chipkaart  (borg)       5,--                                                  ………….                    -  ………….. 

        (aantal) 

* Gezinsabonnementen en éénouderabonnementen kunnen alleen worden gekocht icm. volgkaarten kinderen. 
** Studenten 20 % korting (op vertoon van studentenpas).  
 

    

Volgkaart inwonend kind (3 t/m 16 jaar)             €   30,-            Geb. Datum  

1. ……………………………………………………………………………….…………………………             -  ………….         …………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………….             -   ………….    ………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………….………………             -   ………….    ………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………….………             -   ………….    …………………………… 

                           -  ………. 

 

 

 

 



                     

      

 
Les                                                        Tarief               Bij abonnement           Naam                 Bedrag 
                                  
                                  

 

ABC zwemles                                          €  125,--                      €    100,--           ………………………………………………………….        -    ……. 
     
ABC-zwemles alleen C                          -   62,50                     -      50,--          ……………………………………………………….…         -    ……. 

 

Speedo zwemmen (4x pw)                -   215,--                      -     170,--          ……………………………………………………….…         -    ……. 
               
ABC zwemles all in (3 jaar)                  -  335,--                      -     275,--          …………………………………………………..….…           -    ……. 
 
Zwemvaardigheid                                 -     45,--                      -       35,--          ……………………………………………………….…          -   ……. 
 
Snorkelen                                                -     45,--                      -       35,--             ……………………………………………………….…         -   …….. 
 
Survival                                                     -     45,--                      -      35,--               ……………………………………………………….…           -   ……… 

 

Balvaardigheid                                        -     45,--                      -      35,--               ……………………………………………………….…           -   …….. 

 

Zeemeerminzwemmen                        -     25,--                      -      20,--               ……………………………………………………….…           -   …….. 

 

Zwemles volwassenen                         -     90,--                      -     80,--               ……………………………………………………….…          -   ……… 

 

Trimzwemmen                                       -      55,--                      -      45,--         …………………………………………………….……           -   …….. 

Aqua Sportief                                          -     55,--                       -     45,--         ……………………………………………………….…           -   …….. 

Aqua Bootcamp                                     -      55,--                      -      45,--         ……………………………………………………….…           -   …….. 

Triathlontraining                                    -      55,-                        -     45,--         ……………………………………………………….…           -   …….. 

                                      

          

           Totaal              €  ................ 
 

 

Ja, ik wil vrijwilliger worden bij zwembad De Klomp 

 
O Ik wil helpen bij activiteiten        …………………………………………………… 
O Ik wil helpen in de kiosk    …………………………………………………… 
O Ik wil helpen in de techniek en het onderhoud  ………………………………………………….. 
O Ik wil helpen in het toezicht  (lifeguard)  ……………………………………………………. 
O Anders      ……………………………………………………. 
 

In te vullen door zwembadpersoneel 

Betaling:    []  Contant    []   pin 

aangenomen door: .............................................................................................................. datum:          -       -      .       

Verwerkt door: ....................................................................................................................  datum:          -       -     .      

Chipkaarten gereed                                                                             datum:              -        -        .      

Toelichting gebruik abonnementen en chipkaart 
Abonnementen en doelgroepenkaarten worden geregistreerd op een chipkaart. Het gezinsabonnement is geldig voor beide ouders. Inwonende kinderen 
van 3 tot en met 16 jaar hebben bij een gezins- of éénouderabonnement alleen nog een volgkaart nodig. Een persoonlijk abonnement geldt voor alle 
personen van vanaf 17 jaar en ouder of voor kinderen van 3 t/m 16 jaar die geen volgkaart hebben. Het partnerabonnement is voor samenwonende 
partners, al dan niet gehuwd. De chipkaart is een persoonlijk bewijs om je mee te identificeren en je bezoek te registreren. Bij verlies of diefstal kan een 
nieuwe kaart worden aangemaakt met daarop je tegoed. De oude kaart wordt geblokkeerd, waardoor misbruik onmogelijk wordt. Wel betaal je voor de 
nieuwe kaart de borg van € 5,- hetgeen je bij inlevering retour ontvangt. De kaart dient onbeschadigd en onbeschreven te zijn. 


