Bestelformulier zwemabonnement 2021
Familienaam:
Adres:
Postcode + plaats:
Telefoonnummer (liefst mobiel):
E-mailadres:
0
0

Familieabonnement (alleen voor gezinsleden op hetzelfde adres, incl. kinderen van 7 t/m 17 jaar)
Persoonlijk abonnement
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum

Diploma

Ouder 1:

ja / nee*

Ouder 2:

ja / nee*

1e kind:

ja / nee*

2e kind:

ja / nee*

3e kind:

ja / nee*

4e kind:

ja / nee*

Tarieven seizoen 2021
Familieabonnement, incl. kinderen 7 t/m 17 jaar € 85,00 (2 personen uit hetzelfde huishouden)
€ 20,00 extra (voor elke volgende persoon uit hetzelfde huishouden)
Persoonlijk abonnement
€ 42,50
Let op!
Zolang de coronamaatregelen dat noodzakelijk maken, hanteren we een scheiding van doelgroepen. Volwassenen (18+)
die afstand tot elkaar moeten houden, kunnen met een abonnement banenzwemmen in de ochtend (op werkdagen). Wel
moeten we het aantal volwassenen per keer beperken. De jeugd (van 7 t/m 17 jaar) kan met een abonnement op de
meeste middagen en op diverse avonden recreatief zwemmen (zwemdiploma vereist). Omdat zij geen afstand hoeven te
houden tot elkaar, geldt voor deze doelgroep geen strikte toegangsbeperking. Voor de kleintjes (t/m 6 jaar en in veel
gevallen nog zonder diploma) hebben we dit jaar geen abonnementen, maar aparte Gezinsuurtjes. We kunnen geen
onbeperkte toegang tot deze Gezinsuurtjes garanderen, omdat de afstandsregels van toepassing zijn. De kinderen komen
immers met hun ouders, verzorgers of andere volwassen begeleiders en die moeten afstand houden. Los daarvan
organiseren we de Gezinsuurtjes niet op regelmatige basis, maar als het mooi weer is.
Privacywetgeving
In verband met de privacywetgeving willen wij je vragen of je akkoord gaat (doorhalen wat niet van toepassing is) met het
volgende:
Mogen wij je NAW-gegevens bewaren in onze winkel, zodat wij in geval van een calamiteit contact kunnen opnemen? Ja /
Nee
Wil je dit formulier volledig invullen en pasfoto(´s) voorzien van je naam en geboortedatum toevoegen? Gebruik
originele pasfoto(´s), omdat we uitgeknipte foto´s van het oude abonnement niet kunnen verwerken. Zonder
pasfoto’s kunnen wij de abonnementen niet voor je maken.
Tijdens de openingsuren kun je het formulier, inclusief pasfoto(‘s), inleveren en betalen, via pin of contant, bij de
kassa van het zwembad.

Datum: ________________

Handtekening: _________________________________________

