Zwembad "de Kolck", Badweg 23, 9651 BS Meeden, tel. 0598-622955
Dorpsraadcoöperatie Meeden, www.drcmeeden.nl

VOORVERKOOP ZWEMABONNEMENTEN
OPENLUCHTBAD 'DE KOLCK' MEEDEN 2019



Openingsperiode: zaterdag 27 april 2019 tot zondag 1 september 2019
ma t/m vr (buiten schoolvakanties)
09.30 - 11.30 uur / 14.00 - 19.00 uur
ma t/m vr (tijdens zomervakanties)
09.30 - 11.30 uur / 13:00 - 19.00 uur
zaterdag, zondag en feestdagen
13.00 - 17.00 uur

Cat.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Tarieven
voorverkoop

Gezinsabonnementen
105,00
Bijkaarten behorende bij het gezinsabonnement
Abonnement t/m 17 jaar
47,50
Abonnement vanaf 18 jaar
57,50
Zwemlessen**
130,00
10-badenkaart t/m 17 jaar*
10-badenkaart vanaf 18 jaar*
Bezoekers (afhalen en brengen kinderen is gratis)
Dagkaart t/m 17 jaar
Dagkaart vanaf 18 jaar
Duplicaat leskaart/abonnement

Tarieven
badverkoop
120,00
57,50
67,50
23,50
33,50
1,00
2,75
3,75
3,00

*) Het is toegestaan meerdere mensen toe te laten op één 10-badenkaart. Voor
elke bezoeker dient er dan een bezoek te worden afgestreept.
**) De minimumleeftijd voor zwemles is 4 jaar. Vanaf 4 jaar beoordeelt het
personeel de toelating. Geef bij de aanvraag categorie E aan.
De abonnementsaanvragen moeten uiterlijk 13 april 2019 worden ingeleverd bij:

Brievenbus bij zwembad "De Kolck", Badweg 23 te Meeden of

digitale aanvraag versturen naar secretaris@drcmeeden.nl
Abonnementen afhalen bij zwembad ‘De Kolck’ op donderdag 18 april 2019 van
13.30-14.30 uur / 18.30-20.00 uur, de abonnementen zijn ALLEEN af te halen als
uw betaling op bankrekeningnummer NL63 RABO 0327526211 t.n.v Dorpsraadcoop
Meeden UA o.v.v. "zwembad De Kolck" voor 18 april 2019 is bijgeschreven.
Abonnementen worden ook aangeboden in de webwinkel van Midden-Groningen via
www.meedoenmiddengroningen.nl

Abonnementen die in de voorverkoop zijn besteld, maar die niet zijn betaald,
komen te vervallen. Leskaarten worden alleen verstrekt naast een (gezins)abonnement.
Op een gezinsabonnement kunnen kinderen tot en met 17 jaar worden opgegeven.

--------------------------------------------------------------------------------------------Abonnementaanvraag (graag volledig invullen voor een goede verwerking)
Achternaam : ........................................... Geb. datum

: …… /…… /………..

Voornaam

: ........................................... Categorie

:.....

Adres

: ........................................... Telefoonnr.

:……………………….…

Woonplaats : ...........................................
Bijkaarten (cat. B) of geeft u even aan als het zwemles (cat.E) betreft
Achternaam : ...................................

Achternaam : ...................................

Voornaam

Voornaam

: ...................................

Geb. datum

: ...…… /…….. /……….…………

: ...................................

Geb. datum : ...…… /…….. /……….………..

Achternaam : .................................... Achternaam : ...................................
Voornaam

: .................................... Voornaam

Geb. datum : ...…… /…….. /……….…………

Geb. datum

: ...................................
: ...…… /…….. /……….…………

