
 

 

Voorwaarden meerbadenkaarten 

 

Vrijzwemmen en baanzwemmen 
Deze badenkaarten hebben een geldigheidsduur van één jaar en zijn niet persoonsgebonden. De badenkaarten 

kunnen niet worden stopgezet of worden verlengd bij ziekte, vakantie, of nationale feestdagen.  

Alle badenkaarten zijn exclusief éénmalige aanschaf van een magneetkaart. 

Tien minuten voor aanvang (baanzwemmen) mag je de kleedruimte betreden. Uitgezonderd het baanzwemmen om 

7:00 uur, hiervoor geldt dat je vijf minuten voor aanvang de kleedruimte mag betreden.  

Voor het vrijzwemmen geldt dat je niet eerder de kleedruimte mag betreden dan de aangegeven openingstijden. 

Wanneer je geen gebruik meer wenst te maken van je meerbadenkaart krijg je géén geld terug, in overleg kunnen wij 

voor je kijken of we de resterende baden om kunnen zetten in een andere activiteit (mits de kaart nog geldig is). 

Volwassen Zwemles, Aquasport, Zwangerschapszwemmen, Baby- & Peuterzwemmen,  

Sportinstuif 50+ en Peutergym 
Deze 10-badenkaarten hebben een geldigheidsduur van 13 weken en zijn persoonsgebonden. Indien het zwembad 

zelf de lessen onderbreekt (bijv. door schoolvakanties of nationale feestdagen) wordt de badenkaart met die periode 

verlengd. Tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen vervallen alle lessen die tussen 9:00 en 18:00 uur 

plaatsvinden.  

Alle badenkaarten zijn exclusief éénmalige aanschaf van een magneetkaart. 

Tien minuten voor aanvang van de les mag je de kleedruimte betreden.  

Wanneer je geen gebruik meer wenst te maken van je meerbadenkaart krijg je géén geld terug, in overleg kunnen wij 

voor je kijken of we de resterende banden om kunnen zetten in een andere activiteit (mits de kaart nog geldig is). 

Aquasenior, Aqua Actief & Vitaal  
Deze 10-badenkaarten hebben een geldigheidsduur van één jaar en zijn niet persoonsgebonden. De badenkaarten 

kunnen niet worden stopgezet of worden verlengd bij ziekte, vakantie of nationale feestdagen. Tijdens 

schoolvakanties vervallen alle lessen met uitzondering van de donderdag les van 9:00 tot 10:00 uur.  

Alle badenkaarten zijn exclusief éénmalige aanschaf van een magneetkaart. 

Tien minuten voor aanvang van de les mag je de kleedruimte betreden. 

Wanneer je geen gebruik meer wenst te maken van je meerbadenkaart krijg je géén geld terug, in overleg kunnen wij 

voor je kijken of we de resterende baden om kunnen zetten in een andere activiteit (mits de kaart nog geldig is). 

Combi Sport Korting 
Op vertoon van je eigen geldige Aquasportkaart krijg je 50% korting op een tweede Aquasport, Vrijzwemmen en 

Baanzwemmen. Je mag aan zoveel activiteiten meedoen als je zelf wilt, mits er plaats is en je in de afgelopen 7 dagen 

ook op je eigen les aanwezig bent geweest. Tijdens de eigen les geldt de korting uiteraard niet.  

Deze aanbieding geldt niet voor Aquasenior en Aqua Actief & Vitaal, aangezien deze kaart een geldigheidsduur heeft 

van 12 maanden. 

Een Aquasportkaart is geldig, wanneer er nog lessen op staan en de datum van de leskaart nog niet is verlopen. 

 

Magneetkaart  
Wanneer de magneetkaart stuk/verloren is, dien je hiervoor een nieuwe aan te schaffen bij onze receptie. 

 

Tarieven  
Klik hier voor alle tarieven 

https://waterakkers.sportfondsen.nl/openingstijden/

