Spelregels voor abonnementhouders
Beste bezoeker,
Sinds vandaag bent u bezitter van één van onze abonnementen voor onze zwembaden. Bij deze heten wij u
graag van harte welkom, wij waarderen het zeer dat u voor Het Marnix kiest.
Bij Het Marnix hechten wij er veel waarde aan om onze gasten goed en volledig te informeren. Dit bevordert
de veiligheid in ons pand en een fijne samenwerking met u. U ontvangt hierbij de spelregels welke gelden
voor alle abonnementen in Het Marnix. Deze spelregels vormen een aanvulling op de huisregels van Het
Marnix.
Geldigheid van onze abonnementen
12-badenkaart
 Een 12-badenkaart kan door meerdere personen gebruikt worden en is maximaal één jaar geldig.
Vergeet niet op tijd gebruik te maken van alle 12 toegangen, na één jaar vervallen deze en kunt u er
geen gebruik meer van maken.
 Er is geen restitutie mogelijk van de waarde van uw 12-badenkaart.
 De 12-badenkaart wordt niet gedeactiveerd wegens vakanties of ziekte.
3-maandenkaart
 Een 3-maandenkaart is strikt persoonlijk. Hiermee kunt u drie maanden achter elkaar onbeperkt
recreatief- of banen zwemmen binnen de openingstijden van onze zwembaden. Let op: met de 3maandenkaart heeft u geen toegang tot de zwemlessen of groepsactiviteiten.
 De geldigheid van de 3-maandenkaart wordt niet verlengd bij vakantie of kortdurende ziekte. Bij
langdurige ziekte (ziekte voor een periode van vier weken of langer), dan kunnen wij de 3maandenkaart tijdelijk voor u deactiveren. Belangrijk hierbij is dat u de ziektemelding tijdig bij ons
doet (in de eerste week van uw ziekte, niet pas na afloop) en dat u een medisch bewijs van uw
ziekte toont.
Periodekaart voor Aquasporten
 In Het Marnix werken we met periodekaarten voor onze Aquasporten. Per sportseizoen (gelijk aan
een schooljaar) hebben we vier sportperiodes. De planning van deze periodes vindt u op
www.hetmarnix.nl.
 De periodekaart is geldig voor één vaste les per week, door de aankoop van een periodekaart heeft
u voor de les van uw keuze voorrang op de gasten die een los toegangsbewijs kopen.
 Tijdens de zomer- en kerstvakantie en officiële feestdagen geldt een aangepast rooster in Het
Marnix. De periodekaart voor de Aquasporten is dan niet geldig. Het aangepaste rooster vindt u op
www.hetmarnix.nl, in onze app en bij onze receptie. Bij dit aangepaste rooster ziet u ook direct of er
in de genoemde vakanties (andere) Aquasporten worden aangeboden. Uiteraard bent u hierbij,
tegen betaling van een los toegangsbewijs, van harte welkom.
 Om deelname aan een volgende periode te garanderen, dient u uw periodekaart voor het einde van
een periode te verlengen.

Heeft u vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, stel ze ons dan gerust. Wij staan u graag te
woord! U kunt ons bereiken via 020-5246000, info@hetmarnix.nl of www.hetmarnix.nl. Veel zwemplezier
gewenst!
Met vriendelijke groet,
St. Sportbedrijf Amsterdam Centrum
Team Het Marnix

• St. Sportbedrijf Amsterdam Centrum: met plezier veilig sporten in een bruisende omgeving, waar u zich thuis voelt.

