Aanvraagformulier abonnementen ‘De Ganzewiel‘ en ‘De Schans’
2019
Achternaam

Roepnaam

Geboortedatum

Bedrag

Koop zwempas
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

Totaal:

€

Straatnaam + nr.: _________________________________________________________

Postcode + plaats: ________________________________________________________

Telefoonnummer: _________________________________________________________

Email: __________________________________________________________________

Handtekening: ___________________________________________________________

Afhaalbad abonnementen:

schans

*= doorhalen wat niet van toepassing is

/

ganzewiel*

Hoe gaat u te werk:
1. Dit aanvraagformulier volledig en met blokletters invullen.
2. Alleen voor beschadigde pasfoto’s of nieuwe aanvragen een nieuwe foto meesturen met achterop duidelijk een
voornaam en achternaam en geboortedatum.
3. Dit formulier (met alle reeds in bezit zijnde zwempassen en voldoende gefrankeerd) opsturen naar;
Sportfondsen Geertruidenberg, postbus 323, 4940 AH Raamsdonksveer, of in de brievenbus bij de zwembaden.
Uiterlijk 9 april 2019
6. Afhalen van abonnementen (waarbij wij u dringend verzoeken het bedrag te pinnen) kan alleen op de volgende
voorverkoop afhaaldagen:



17 april zwembad De Ganzewiel 8:30-18:00 uur
18 april zwembad De Schans 8:30-18:00 uur.

Let op; u kunt ook online uw abonnementen bestellen en verlengen.
Dit gaat zeer eenvoudig via www.deganzewiel.nl of via
www.zwembaddeschans.nl

-

Tarieven 2019
Artikel

€

Actieprijs voorverkoop

Los bad volwassenen (vanaf 16 jaar)

4,70

Los bad jeugd (vanaf 2 tot en met 15 jaar)

4,20

12-Badenkaart volwassenen (vanaf 16 jaar)

47,00

12-Badenkaart jeugd (vanaf 2 tot en met 15 jaar)

42,00

Persoonlijk abonnement volwassenen (vanaf 16 jaar)

55,90

46,05

Persoonlijk abonnement jeugd (vanaf 2 tot en met 15 jaar)

49,05

38.45

Aankoop zwempas voor abonnement

5,00

Borg 12-baden kaart

5,00

Openingstijden 2019
Evenals vorig jaar zullen wij dit jaar een week eerder opengaan in de ganzewiel en een week langer open
blijven in de Schans. U kunt dus langer genieten van uw abonnement wat ook nu weer in beide baden
geldig is. Nog steeds blijven beide zwembaden gewoon behoren tot de zwembaden met de meeste
openingsuren en kunt u volop genieten van uw eigen zwembaden.

Openstelling zwembad De Ganzewiel
zaterdag 20 april t/m zondag 27 augustus 2019
Openingsuren:
Dinsdag/donderdag

: 07.30 tot 19.30 uur*

Maandag/woensdag/vrijdag

: 10.00 tot 19.30 uur*

Zaterdag/zon en feestdagen

: 11.00 tot 17.00 uur*

Openstelling zwembad De Schans
zaterdag 27 april t/m zondag 1 september 2019
Openingsuren:
Maandag t/m vrijdag

: 10.00 tot 18.00 uur*

Zaterdag /zon en feestdagen : 11.00 tot 17.00 uur*
*Voor beide baden geldt dat we bij slecht weer eerder kunnen sluiten op alle dagen van de
week. Neemt u bij twijfel altijd contact op met het bad om niet voor een gesloten deur komen te
staan. Ook via onze facebookpgina zullen wij dagelijks communiceren als een bad eerder sluit,
maar ook als we wat langer open blijven!!!

