
Soort abonnement / kaart aantal bedrag

Gezinsabonnement (kinderen 1 t/m 17 jaar)  X € 123,50 =

Persoonlijk abonn. 1 t/m 17 jaar en 65+  X €  53,50 =

Persoonlijk abonn. 18 jaar en ouder  X €  60,50 =

Zwemles kind (incl. 4 x p.w. in zomervak.)  X €  70,00 =

Easyswim leskaart (incl. 4 x p.w. in zomervak.)  X €  75,00 =

Easyswim zwempakje  X €  45,00 =

Activiteitenkaart (volw.) 1 x per week  X €  40,00 =

Activiteitenkaart (volw.) 2 x per week  X €  56,00 =

Totaalbedrag €

Bij een zwemleskaart is een abonnement verplicht. Activiteitenkaart is exclusief entree. Voor zwemles is de minimum leeftijd  
4,5 jaar. Plaatsing voor zwemles gaat op volgorde van binnenkomst. Bij onvoldoende opgave worden groepen samengevoegd. 
Als er geen plaats is, dan wordt u gebeld. Zie ook www.hemmerven.nl.  

Betaalmogelijkheden
 Via bankoverschrijving vóór het ophalen (voorkeur) NL16 RABO 01 21 20 95 12 o.v.v. postcode en huisnummer.
 Ik betaal bij het ophalen bij Zwembad ‘t Hemmerven. 

Graag volledig invullen en inleveren bij Zwembad ‘t Hemmerven.

Voor elk abonnement en gezinsledenkaart is een goed gelijkende foto op pasfotoformaat nodig (kopie mag ook).  
Vermeld a.u.b. de naam op de achterkant. Abonnementen zijn ook in Het Streekbad van Hoogkarspel geldig. 

Inschrijfformulier Zwembad ’t Hemmerven 2019

Activiteit volwassenen  check de website voor de dagen dat deze activiteit gegeven wordt

Naam Aquajoggen / Zwem je Fit /  Trimzwemmen Dag van activiteit:

Zwemles kinderen  check de website voor de dagen dat deze zwemles gegeven wordt

Naam 1ste / 2de / A / B / C / Snorkelen / Survival / 
Zwemvaardigheid / Easyswim

Voorkeur dag / tijd

Naam Geboortedatum

Gezinslid 1

Gezinslid 2

Gezinslid 3

Gezinslid 4

Gezinslid 5

Gezinslid 6

Adres

Postcode / Woonplaats 

Telefoon

E-mail



Op zondag 28 april opent ‘t Hemmerven de poorten voor het publiek om 12.00 uur. 
We willen er weer een gezellig seizoen van maken dus kom allemaal een duik nemen! 
Via het bestelformulier kunt u zich opgeven voor een zwemabonnement / zwemleskaart / activiteitenkaart. 
Voor zwemles is de minimumleeftijd 4,5 jaar. Plaatsing voor zwemles gaat op volgorde van binnenkomst.  
Bij onvoldoende opgave worden groepen samengevoegd. Als er geen plaats is wordt u gebeld.

Dagen: Tijd: Eerste bad: Tweede bad: Diepe bad:

ma / do 16.30 – 16.55 Begin / gevorderd Easyswim begin A – diploma

ma / do 17.00 – 17.25 Begin / gevorderd Begin / gevorderd B – diploma

ma / do 17.30 – 17.55 Easyswim gevorderd C – diploma

ma / do 18.00 – 18.25 Survival

di / vrij 16.30 – 16.55 Begin / gevorderd Easyswim begin A – diploma

di / vrij 17.00 – 17.25 Begin / gevorderd B – diploma

di / vrij 17.30 – 17.55 Easyswim gevorderd Zwemvaardigheid

di / vrij 18.00 – 18.25 Snorkelen

di / vrij 18.30 – 18.55 C – diploma 

Easyswim = zwemles (voor beginners) in dieper water voor kinderen. Een speciaal zwempakje is hierbij verplicht en uw 
kind moet watervrij zijn.

Leskaart is inclusief 4 x per week zwemles tijdens de zomervakantie in de ochtenduren. Bij een leskaart moet ook een 
abonnement gekocht worden.

Activiteiten volwassenen

Aquajogging vrijdag  09.15 – 10.00  uur zondag 11.15 – 12.00 uur

Zwem je Fit donderdag 10.30 – 11.15 uur

Trimmen land + water maandag 19.30 – 20.00 uur trimmen op het veld / straat +

20.00 – 20.30 uur trimzwemmen

Banenzwemmen ma t/m vrij 11.30 – 12.30 uur + 
19.30 – 20.00 uur

Zwemles voor volwassenen in overleg

Zie voor meer informatie op www.hemmerven.nl of mail uw vraag naar info@hemmerven.nl.

Zwembadnieuws


