Zwembad Hoogvliet
Tarieven 2021

💦 Vrij - / gezinszwemmen
Vrijzwemmen

€

4,20

Vrijzwemmen 65+

€

3,60

Vrijzwemmen t/m 3 jaar

€

3,10

12 banenkaart (6 mnd geldig)

🏊 Zwemles ABC /
zwemvaardigheid /
Survival (45 min.)
4 lessenkaart (6 weken geldig)

€ 44,00

€ 42,00

8 lessenkaart (11 weken geldig)

€ 83,20

25 banenkaart (1 jaar geldig)

€ 84,00

Vrijzwemmen Onefit

€

5,40

Zwem ABC pakket
(incl. diplomagarantie, excl.
diplomakosten)

€799,00

Banenzwemmen

€

4,20

Zwemles ABC - Privé (1 x 30 min)

€ 36,50

Banenzwemmen 65+

€

3,60

Zwemles ABC - Privé (1 x 60 min)

€ 72,90

12 banenkaart (6 mnd geldig)

€ 42,00

25 banenkaart (1 jaar geldig)

€ 84,00

🏊 Zwemles ABC - Kleine groep (1
op 3)

Jaarabonnement (1 jaar geldig)
(persoonsgebonden)

€310,40

Losse zwemles ABC (1 x 30 min)

100 banenkaart (1 jaar geldig)

€310,40

🏊♀ Banenzwemmen

🏊 Zwemles ABC - Privé (1 op 1)

€ 23,20

6 lessenkaart (30 min / 8 wkn geldig) €125,40
🏊 Zwemles ABC - Volwassenen
(45 min)

� Aquasporten
Losse les

€

6,50

Losse zwemles ABC

€

Losse les 65+

€

5,80

Maandkaart 45 min.

€ 39,20

12 lessenkaart (24 wkn. geldig)

€ 65,00

8 lessenkaart (11 weken geldig)

€ 83,20

12 lessenkaart 65+ (24 wkn. geldig)

€ 58,00

Aquasport kaart PLUS (24 wkn.
geldig) (Incl. Float Fit en Aquajump)

€ 75,00

🏊 Zwemlessen

👶 Baby-Peuter Zwemles (30 min)
Proefles 0-1 jaar gratis bij gebruik:
'sleutel van Rotterdam'.
Losse les

Inschrijfgeld A zwemles

€ 12,70

Inschrijfgeld B, C zwemles

€

Inschrijfgeld volwassenen zwemles

€ 11,50

Diplomazwemmen

€ 25,00

7,50

7,70

🔑
€

7,30

6 lessenkaart (12 weken geldig)

€ 39,40

12 lessenkaart (30 weken geldig)

€ 78,70

👛 Overigen
Aanschaf sportpas

€

5,00

Diploma medaille

€

3,60

Plastic overschoentjes

€

0,50

Zwemluier

€

2,40

Polsbandje zwemles

€

1,00

Algemene informatie
* Sportpas: Je betaalt de zwemactiviteiten in Zwembad Hoogvliet met een sportpas (aanschaf € 5,00)
* Zwemles: Zit je kind op zwemles? Dan mag je op vertoon van de (geldige) sportpas op zondagen tijdens het
gezinszwemmen gratis zwemmen. Dit aanbod geldt als je kind vergezeld wordt door minimaal één betalende,
meezwemmende ouder/verzorger 18+.
* Wifi: Zwembad Hoogvliet heeft wifi beschikbaar voor bezoekers.

