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Bijkomende informatie
Woon je in Puurs-Sint-Amands? Dan kun je voor het zwembad van Bornem en Londerzeel aan een voordelig tarief
10-beurtenkaarten kopen.

Voorwaarden
 Je bent inwoner van Puurs-Sint-Amands.

Procedure
Zwemkaart
Wil je gaan zwemmen in Bornem? Koop je zwemkaart aan de balies van deze 5 verkooppunten:
 Gemeentehuis Puurs
 Gemeentehuis Sint-Amands
 Vrijetijksloket (Bib) Puurs
 Dienstencentrum De Nieuwe Ark Ruisbroek
 Dienstencentrum Paepenheide Breendonk
Wil je zwemmen in Londerzeel? Koop je zwemkaart rechtstreeks aan in het zwembad van Londerzeel.

Meebrengen
 je eID
 geldige studentenkaart

Bedrag
10-beurtenkaart zwembad Bornem
Opgelet de tarieven voor het zwembad van Bornem werden gewijzigd vanaf 1/1/2022:
- tarieven werden aangepast
- geen spoorkaarten meer
- leeftijdsgroepen werden aangepast

- geen daluren en piekuren meer: met reeds aangekochte daluurkaarten of spoorkaarten kan je vanaf 1/1/2022
op alle momenten komen zwemmen
- met een geldige studentenkaart van een officiële onderwijsinstelling betaal je altijd het tarief van 3-18 jaar

Van 0 jaar
tot 2 jaar

Van 3 jaar tot
18 jaar +
 an 19 tot
V
Vanaf 65 jaar
studenten met 64 jaar
studentenkaart

Gratis

2 5 euro

35 euro

2 5 euro

10-beurtenkaart zwembad Londerzeel

2 12
-2 jaar
jaar

andersvaliden +12 jaar en
/55+
volwassenen

Gratis 35
39 euro
euro

44 euro

Regelgeving
 Tarieven voor het deelnemen aan sportpromotionele activiteiten

Aandachtspunten
 Hou rekening met de dresscodes en reglementen van de zwembaden.
 Zwemkaarten zijn persoonlijk.

Bijkomende informatie
 Zwembad Breeven (Bornem)
 De Lijster (Londerzeel)
Het is mogelijk om met de volgende cheques te betalen:
 Sport- en cultuurcheques (Sodexho & Edenred)
 Consumptiecheques (Sodexho & Edenred)
 Complimentscheques (Edenred)
Papieren cheques worden aan alle balies aanvaard, digitale cheques enkel aan het Vrijetijdsloket.
Opgelet, er wordt niet teruggegeven op papieren cheques. 

Contactinformatie

Vrijetijdsloket
Vrijetijdsloket
Hondsmarkt 2
2870 Puurs-Sint-Amands
03 203 27 05
vrijetijdsloket@puursam.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie
een website door Tobania

