
OP 14 MEI A.S. GAAT HET ZWEMBAD
IN JUBBEGA WEER OPEN!

Aantrekkelijke prijzen tijdens de voorverkoop!

Voorverkoop: 16 t/m  29 aprili door inleveren van de ingevulde 

bon, inleveren bij de Coop Jubbega of bij zwembad in brievenbus

Abonnement:

Gezin € 125,          (voorverkoop € 95,-)

t/m 17 jaar € 55,- (voorverkoop € 40,-)

v/a 18 jaar € 60,   -(voorverkoop € 45,-)

Wilt u zo vriendelijk zijn de bon 

hiernaast met blokletters in te vullen 

en in de brievenbus bij Coop in te 

leveren of bij de brievenbus bij 

zwembad

Het abonnement kunt u bij uw eerst-

volgende bezoek tijdens de normale 

openingstijden ophalen. 

De abonnementen dienen tijdens dit 

bezoek bij voorkeur met pin betaalt te 

worden bij zwembad

In verband met misbruik van de 

abonnementen zijn pasfoto’s verplicht. 

(Dit mag ook een recente duidelijke

foto zijn op pasfoto-formaat).

Leszwemmen voor kinderen vanaf 5 jaar (geboren voor 1 mei 2017)

Openingstijden 

Kosten zijn € 50,- per kind. Opgave tijdens de voorverkoop. 

Tijdens de openingsdag op 14 mei kunt u tussen 13.00 en 18.00 

uur de leskaart ophalen. Dan krijgt u te horen op welk tijdstip uw 

kind moet zwemmen. Betaling van leskaarten ook op 14 mei. 

Degene die de les volgt dient in het bezit te zijn van een geldig 

abonnement. Per leskind mag er één begeleider kosteloos mee 

naar binnen. 

Ma. 13.00 – 19.30 uur

Di. 13.00 – 19.30 uur

Wo. 13.00 – 19.30 uur

Do. 13.00– 19.30 uur

Vr. 13.00 – 19.30 uur

Za. 13.00 - 18.00 uur

Zo. 13.00 - 18.00 uur

14 mei i t/m 4 september Meer over openingstijden;

Volg facebook of website

Let op: het zwembad is van 

maandag t/m vrijdag tussen 

13.00 tot 14.00 alleen open voor 

baantjes zwemmers, daarna is 

het vrij toegang voor iedereen.

In het weekend is het zwembad 

vanaf 13.00 open voor iedereen

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

1. Naam:

2. Naam:

3. Naam:

4. Naam:

Geb.datum:

Geb.datum:

Geb.datum:

Geb.datum:

Vergeet de foto niet, schrijf naam en geboortedatum achter op de foto, om vergissingen te voorkomen.

Extra bijkaarten gezinsleden

Naam:

Diploma  A  of   B

Naam:

Diploma  A  of   B

Opgave zwemlessen

Geb.datum:

Geb.datum:

Leidijk 18  • Tel: 0639647514  •  www.zwembadjubbega.nl

Gezin (wonend op hetzelfde adres) 

Individueel t/m 17 jaar

Individueel v/a 18 jaar

Bestelbon 2022 Dit opgave formulier inleveren 

in een envelop met op 

achterkant van elke (pas) foto 

de naam en geboortedatum.


