
 
 

 

Jaarabonnement zwembad (All-in individueel) 

Jaarabonnement zwembad (All-in individueel) voor maar € 21,- per maand 

 

Onbeperkt toegang tot alle baden gedurende de openingstijden voor recreatief en banenzwemmen. 

Vrije deelname aan bijna alle activiteiten waaronder AquaFit, AquaPower, AquaSenior, AquaMedi, AquaHiit en 

ouder- en kindzwemmen. Bij bezoek aan het ouder- en kindzwemmen, betaald u € 1,60 per kind.  

 

Voorwaarden en informatie 

 

• Het Jaarabonnement zwembad (All-in individueel) loopt alleen per volledig jaar en gaat in op de dag van 

aanmelding. Vanaf dit moment worden er kosten berekend.  

• Het abonnement moet geactiveerd worden bij de receptie. Hierbij moet een paspoort of ID-kaart worden 

meegenomen. Op aanvraag moet deze altijd getoond kunnen worden. 

• Het is verplicht om een duidelijke foto in het account te zetten. Als de receptiemedewerker vindt dat de foto 

niet duidelijk genoeg is, dan hebben wij het recht om een nieuwe foto te maken. 

• Betaling gaat via maandelijkse automatische incasso. Wilt u het bedrag ineens betalen? Stuur dan een mail 

naar info@vondersweijde.nl.  

• U ontvangt toegangskaart/ bandje en deze moet contant of per pin worden betaald, hoofdhouder € 7,50. 

Wanneer u het polsbandje kwijt raakt, kunt u voor € 2,50 een nieuwe aanschaffen. 

• De toegangskaart/ bandje is persoonsgebonden. Bij constatering van misbruik wordt het bandje ingenomen 

en het lidmaatschap stopgezet. Door het aangaan van de verbintenis gaat u akkoord dat wij bij constatering 

van misbruik het lidmaatschap stopzetten en een boete incasseren van € 50,-. Eventueel doen wij aangifte 

van diefstal. 

• Wanneer wij 2 maanden achter elkaar het bedrag niet kunnen incasseren, dan wordt uw abonnement 

stopgezet en passen geblokkeerd. 

• Vragen over betalingen/ storneringen etc.? Stuur dan een mail naar info@vondersweijde.nl.   

• Het abonnement loopt automatisch door na 1 jaar. U kunt vervolgens opzeggen met 1 maand opzegtermijn. 

• Wanneer u het lidmaatschap opzegt en binnen 6 maanden weer lid wilt worden, dan kost dit éénmalig  

€ 60,00. 

• Opzeggen kan alleen per mail via info@vondersweijde.nl.     
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