De zomer van 2020 was voor ons buitenbad niet het leukste seizoen. Door de COVID-19 maatregelen

konden we niet iedereen ontvangen die graag had willen zwemmen. Vooral op mooie zomerse dagen
moesten we veel mensen teleurstellen.
Deze zomer doen we het anders! Iedereen met een abonnement kan altijd, zonder reserveren, terecht. Losse kaartjes zijn maar zeer beperkt beschikbaar. Deze kunnen via onze website gereserveerd
worden.
We zijn alweer volop bezig met de voorbereidingen voor komend seizoen. Met man en macht
worden de bassins schoongemaakt, de installatie getest, gras gemaaid en struiken gesnoeid. We zijn
ook al druk bezig om verschillende activiteiten te organiseren. We zijn er trots op dat wij in NieuwLekkerland een buitenbad hebben waar zoveel mensen plezier aan beleven.
We doen dat niet alleen. De stichting ‘ Houd zwembad Schoonenburg open’ helpt ons, zoals altijd,
met raad en daad. Zij zijn onmisbaar voor ons en jouw zwembad. Nu en in de toekomst!
Daarnaast zijn we ook lokale ondernemers dankbaar die met hun bedrijf meewerken aan het open
houden van het zwembad. En ook zeker in de voorbereiding veel werkzaamheden verrichten om het
zwembad voor jullie klaar te maken voor de zomer.
Het zwembad gaat op zaterdag 1 mei open. Zondag 30 augustus is dan de laatste dag. Vier maanden
lang zwemplezier!
Met een abonnement kun je onbeperkt terecht in het zwembad en laat je zien dat je het zwembad
een warm hart toedraagt. Had je al een abonnement? Dan kun je hem weer opwaarderen op onze
website: www.zwembadschoonenburg.nl
Nieuwe gezinsabonnementen kunnen aangevraagd worden met de bon op deze flyer. Op 26 ,28 en
29 april kun je van 10:00 tot 12:00 uur ook terecht in Sporthal de Klipper om een abonnement aan te
schaffen of te verlengen. De voorverkoop duurt tot 15 mei.
Ons buitenbad is een rookvrij terrein. Wij vinden het belangrijk dat kinderen spelen en zwemmen in
een rookvrije omgeving op weg naar een Rookvrije Generatie.

Wij hebben er zin in, jij ook?
Het team van zwembad Schoonenburg en sporthal De Klipper.

ZWEMBAD SCHOONENBURG EN SPORTHAL DE KLIPPER

Buitenbad
Schoonenburg

Stappenplan verlengen abonnement

Je kunt zelf je abonnement verlengen. Hiervoor heb je de zwempas van zwembad Schoonenburg nodig. Volg de eenvoudige
stappen hieronder om jouw abonnement voor dit jaar te verlengen. Ben je nog niet in het bezit van de pas en wil je een
abonnement voor dit jaar, kijk dan op pagina 5 van deze krant.
Stap 1. Houd jouw pas bij de hand en ga naar www.zwembadschoonenburg.nl
Stap 2. Klik op ‘Webshop’
Stap 3. Klik op ‘inloggen met kaartnummer’
Stap 4. Vul jouw voornaam en achternaam (zonder tussenvoegsel) en het pasnummer (zonder nullen die vooraan staan)
in en druk op aanmelden.
Stap 5. Indien er nog gegevens nodig zijn, vul je deze op de volgende pagina in. Indien de gegevens compleet zijn, klik je op
‘Mijn Abonnementen’.
Individueel abonnement: Stap 6. Klik op ‘verlengen’ en daarna op ‘bevestigen’. Stap 7. Klik op ‘afrekenen’ rechts
bovenin en daarna op doorgaan. Stap 8. Selecteer uw bank, klik op ‘online betalen met Ideal’ en volg de stappen van
jouw bank.
Gezinsabonnement: Stap 6. Klik op ‘verlengen’ en daarna op ‘bevestigen’. Stap 7. Selecteer ieder gezinslid en klik bij iedereen
op ‘verlengen’. Stap 8. Klik op ‘afrekenen’ rechts bovenin en daarna op doorgaan. Stap 9. Selecteer jouw bank, klik op ‘online
betalen met Ideal’ en volg de stappen van jouw bank.
Aanvraagformulier nieuw (gezins)abonnement zwembad Schoonenburg
Ondergetekende vraagt het volgende abonnement aan:
Individueel abonnement kind t/m 15 jaar ad € 60,00 + € 5,00 voor de zwempas*.
Totaal € 65,00
Individueel abonnement 16 jaar en ouder ad € 66,50 + € 5,00 voor de zwempas*.
Totaal € 71,50
Gezinsabonnement voor 4 personen ad € 190,00 + € 20,00 voor de zwempassen* .
Totaal € 210,00
Gezinsabonnement voor 5 personen ad € 240,00 + € 25,00 voor de zwempassen* .
Totaal € 265,00
* Ieder gezinslid heeft een eigen zwempas nodig die bij bezoek aan het zwembad aan de receptie getoond moet worden.
De zwempas kan ieder seizoen hergebruikt worden.

Achternaam gezinslid 1 (of individuele gebruiker):
Voornaam:				Straat:
Postcode:				Woonplaats:
Geboorte datum:			Telefoonnr:			E-mail:
Handtekening (voor akkoord toegangsvoorwaarden zie website):

Achternaam gezinslid 2:			

Voornaam:

Geboorte datum:			Telefoonnr:			E-mail:

Achternaam gezinslid 3:			

Voornaam:

Geboorte datum:			Telefoonnr:			E-mail:

Achternaam gezinslid 4:			

Voornaam:

Geboorte datum:			Telefoonnr:			E-mail:

Achternaam gezinslid 5:			

Voornaam:

Geboorte datum:			Telefoonnr:			E-mail:

