
Tarievenblad individueel gebruik zwembad De Sypel (binnen- en buitenbad)

het nieuwe binnenbadseizoen 2022-2023, ingaande per 22-08-2022,

het nieuwe buitenbadseizoen 2022, ingaande per 15-04-2022,

behorende bij de ‘Verordening sporttarieven Harderwijk 2014’

Entreekaart 13- en 65+ € 4,80

Entreekaart 13+ € 5,30

12-badenkaart 13- en 65+ € 48,00

12-badenkaart 13+ € 55,50

100-badenkaart (3 jaar geldig) € 335,00

Kaart miva-hek 13- en 65+ € 4,80

Kaart miva-hek 13+ € 5,30

Kaart miva-hek 12-badenkaart 13- en 65+ € 48,00

Maandabonnement recreatief zwemmen € 36,50

Actietarief recreatief zwemmen binnenbad:

*     tijdelijk tarief in verband met de verbouwing geldig tot opening nieuwe binnenbad

*     geldig van september tot 1 mei (enkel indien buitenbad gesloten is)

*     geldig voor recreatief zwemmen op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag

Oefentarief:

*    alleen geldig voor binnenbad 

*    geldig als kind op zwemles zit of op de wachtlijst staat 

*    alleen samen met betalende volwassene

Discozwemmen € 3,60

Megafun spektakel € 5,20

2 daagse kaart Megafun € 9,25

Cadeaukaart avondvierdaagse (tot 12 jaar; geldig tijdens (buitenbad)seizoen 2022) € 3,80

Zwemvierdaagse € 10,50

Buitenbadabonnement € 50,00

Voorverkoop buitenbadabonnement (aanschaf vóór 1 mei 2022) € 47,50

Doelgroepen

1 les Trim 50+ € 5,95

10 lessen Trim 50+ € 49,95

1 les Fifty-fit € 5,95

10 lessen Fifty-fit € 49,95

1 les medisch zwemmen € 5,95

10 lessen medisch zwemmen € 49,95

1 les aquasport (aquasport, PiYochi) € 6,50

10 lessen aquasport (aquasport, PiYochi) € 58,00

1 les bpk (baby, peuter, kleuter) € 6,50

10 lessen bpk (baby, peuter, kleuter) € 58,00

1 les zwangerschapszwemmen € 6,50

10 lessen zwangerschapszwemmen € 58,00

Ladies Night                                                

Ladies Night entreekaart 13+                                  € 5,30

Ladies Night entreekaart 13-                                     € 4,80

Ladies Night 5 zwemlessenkaart € 49,75

Ladies Night 10 zwemlessenkaart € 99,50

Ladies Night 1 les aquasport € 6,50

€ 2,60

€ 2,60



Ladies Night 10 lessen aquasport € 58,00

Zwemles

1 les (45 minuten) € 13,20

5 lessenkaart € 49,75

10 lessenkaart € 99,50

Privé-les € 29,50

4 lessenkaart privé-les € 109,00

Vakantiezwemles € 10,00

Diplomazwemmen

Proef- en diplomazwemmen diploma A (diploma A, foto) € 23,80

Proef- en diplomazwemmen diploma B (diploma B, foto) € 23,80

Samen-op-examen bij diplomazwemmen (bij leskaart A-diploma) € 9,00

Diplomazwemmen diploma C en schoolzwemmen € 12,00

Diplomazwemmen privé-les, inclusief foto € 17,30

Certificaat survival / reddend zwemmen schoolzwemmen € 7,00

Lespakketten

Pakket diploma A:

*     bedrag is incl. proefzwemmen, diplomazwemmen, samen-op-examen, foto

*     bedrag is excl. € 15,50 inschrijfgeld + chipbandje, te voldoen bij inschrijving

Pakket diploma A in termijnen:

*     bedrag is incl. proefzwemmen, diplomazwemmen, samen-op-examen, foto

*     bedrag is excl. € 15,50 inschrijfgeld + chipbandje, te voldoen bij inschrijving

*     termijnbetaling 1 

*     termijnbetaling 2 € 155,00

*     termijnbetaling 3 € 155,00

Pakket 5-maanden cursus diploma A:

*     bedrag is incl. proefzwemmen, diplomazwemmen, samen-op-examen, foto

*     bedrag is excl. € 15,50 inschrijfgeld + chipbandje, te voldoen bij inschrijving

Pakket 5-maanden cursus diploma A in termijnen:

*     bedrag is incl. proefzwemmen, diplomazwemmen, samen-op-examen, foto

*     bedrag is excl. € 15,50 inschrijfgeld + chipbandje, te voldoen bij inschrijving

*     termijnbetaling 1 € 239,00

*     termijnbetaling 2 € 229,00

*     termijnbetaling 3 € 229,00

Pakket diploma A JSF/Zwemfonds

*     bedrag is excl. € 15,50 inschrijfgeld + chipbandje

Overig

Zwemvleugels € 5,20

Zwemluiers € 1,60

Blauwe schoentjes € 0,50

Sypie-pakket (Sypie sleutelhanger, mok, knuffel) € 13,00

Sypie sleutelhanger € 2,00

Sypie mok € 4,00

Sypie knuffel € 8,50

Inschrijfgeld € 5,15

Chipbandje € 10,35

Inschrijfgeld + chipbandje € 15,50

€ 490,00

€ 180,00

€ 490,00

€ 697,00


