Het mooiste openluchtzwembad van de Krimpenerwaard!

Inschrijfformulier Zwembad Schuagt - Seizoen 2022
Ook dit jaar kan er weer maandenlang heerlijk buiten gezwommen worden in ons openluchtzwembad.
Van 23 april t/m 10 september 2022* is het zwembad geopend. De prijzen van de abonnementen zijn ook dit jaar
weer verbazend laag gebleven. Onderstaand vindt u de tarieven voor het nieuwe seizoen. Kijk op de website voor
onze openingstijden.

Data voorverkoop in het zwembad:

Prijzen 2022

Wilt u gebruik maken van de lagere verkoopprijzen?
Koop dan uw abonnement op:
Zaterdag 2 april van 09.00 tot 12.00 uur
Vrijdag 8 april van 09.00 tot 12.00 uur

Voorverkoop

A Gezinsabonnement**
B Volwassenabonnement
C Jeugdabonnement

Data online voorverkoop:

Naverkoop

(t/m 23 april)

(vanaf 24 april)

€ 169,50
€ 85,00
€ 67,75

€ 199,50
€ 100,00
€ 85,50

1 maart t/m 23 april 2022

**Leeftijdsgrens voor kinderen bij het gezin/jeugdabonnement is 18 jaar, peildata 1 april huidige jaar.
Naam aanvrager

(A.u.b. invullen in blokletters)

Stamkaartnummer seizoen 2021:

Straat + huisnummer
Postcode en woonplaats
E-mail
Telefoon

(M/V)

Voorletters aanvrager

1.

Voorletters partner

2.

Naam kinderen

3.

Geboortedatum

Abonnement (A/B/C)

Bedrag

4.
5.
Plaats
hier uw
foto(‘s)

6.
7.
8.
Totaal

Wil graag de Nieuwsbrief van Vrienden Schuagt ontvangen:

❏ Ja

Handtekening:

❏ Nee
Datum:

Abonnementen gelijktijdig betalen bij inleveren van deze aanvraag:

Betalen kan contant, maar wij verzoeken u de betaling via onze pinautomaat of met iDeal te voldoen.
De voorverkoopperiode eindigt op 23 april. Vanaf 24 april gelden de naverkoopprijzen. Vergeet u niet op de
achterzijde van de pasfoto(s) de naam van de persoon te vermelden.

Ophalen van abonnementen:

De bestelde abonnementen kunt u ophalen in het zwembad als u komt
zwemmen.
Het is niet toegestaan om op het gezinsabonnement oppaskinderen,
kleinkinderen of andere niet tot het gezin behorende personen op te geven.
Op onze website www.zwembadschuagt.nl kunt u alle bovenstaande
informatie nog eens nalezen.
*Bij veranderende coronamaatregelen en/of duidelijk aantoonbaar slechte
weersomstandigheden kunnen deze data veranderen.
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