
 
Bestelformulier zwemabonnement 2018 

 

Familienaam: 

Adres:        Postcode + plaats:  

E-mailadres:                                                                         Telefoonnummer (liefst mobiel): 

Gezinsabonnement (alleen voor gezinsleden op 
hetzelfde adres) (incl. kinderen van 2 t/m 18 jaar) 

Persoonlijk abonnement  
 

Voornamen Geb.datum Diploma Voor- en achternaam Geb.datum Diploma 

Man:  ja/nee* 1.   ja/nee* 

Vrouw:  ja/nee* 2.   ja/nee* 

1e kind:  ja/nee* 3.   ja/nee* 

2e kind:  ja/nee* 4.   ja/nee* 

3e kind:  ja/nee* 5.   ja/nee* 

4e kind:  ja/nee* 6.   ja/nee* 

 
Tarieven seizoen 2016      (voorverkoop t/m 28 maart) vanaf 29 maart 
Gezinsabonnement incl. kinderen t/m 18 jaar  € 140,00   € 155,00 
Persoonlijk abonnement 2 t/m 16 jaar en 65+  €   50,00   €   57,50 
Persoonlijk abonnement 17 tot 65 jaar   €   67,50   €   75,00  
Introducékaart, gekoppeld aan een abonnement €   10,00 
 
Introducékaart bestellen: ja  /  nee  Zo ja:  1 kaart  /  2 kaarten  Doorhalen wat niet van toepassing is. 
Zie uitleg in bijgevoegde brief. 
 
Let op!! Kinderen die nog geen diploma hebben ontvangen bij hun abonnement een polsbandje wat het gehele 
seizoen dienst kan doen. Kinderen zijn verplicht dit polsbandje tijdens aanwezigheid op het zwembad te dragen. U 
kunt het zelf bij binnenkomst omdoen en na het zwemmen weer mee naar huis nemen. Bij verlies van het 
polsbandje bent u genoodzaakt bij de kassa voor € 2,00 een nieuwe aan te schaffen.  
 

Eenmalige machtiging          

Naam   : Stichting Zwembad ’t Molengors 
Adres   : Molendijk 21A 
Postcode : 3214 VG  Zuidland 
Incassant ID : NL56ZZZ244317100000 

Ondergetekende machtigt de Stichting ‘Zwembad ’t Molengors’ met rekeningnummer 
NL44RABO0355748703 om éénmalig van zijn/haar bankrekening af te schrijven 

 
Bankrekeningnummer [IBAN] : ________________________________________________ € _____________  
 
Naam    : ________________________________________________________________ 
  
Adres    : ________________________________________________________________ 
 
Postcode   : ______________ Woonplaats :_______________________________________ 
 
Datum    : ______________ Handtekening:      

             __________________________________________ 
Het bedrag wordt in de 2e of 3e week van april 2018 afgeschreven. 
 
Wilt u dit formulier volledig invullen en pasfoto(´s) voorzien van uw naam en geboortedatum toevoegen. 
(gebruik a.u.b. originele pasfoto(´s), omdat we uitgeknipte foto´s van uw oude abonnement niet kunnen 
verwerken). Zonder pasfoto’s kunnen wij de abonnementen niet op tijd voor u maken.  
Inleveren kan bij Tandartsenpraktijk Bernisse, Breedstraat 20A in Zuidland. 
 
Indien het abonnement niet bij u bezorgd kon worden en mits aan alle voorwaarden zijn voldaan, kunt u het 
abonnement vanaf de eerste openingsdag bij het zwembad afhalen. 
 


