
VOLG ZWEMLES IN ZWEMBAD DE HOGE VIER!!!

Ook dit seizoen worden er in zwembad De Hoge Vier weer zwemlessen aangeboden. Heeft 
uw zoon of dochter nog geen zwemles gevolgd, dan kan uw kind vanaf mei 2019 starten in 
zwembad De Hoge Vier. Maar ook als uw kind al elders zwemlessen heeft gevolgd, kan hij of 
zij hier instromen en wie weet wellicht zijn of haar A, B of C diploma behalen. 

Voor wie?
Kinderen vanaf 5 jaar. 

Wanneer?
De zwemlessen starten vanaf maandag 6 mei tot vrijdag 12 juli 2019. Er wordt dan 2 keer 
per week zwemles aangeboden, dit kan op maandag- en donderdagmiddag of dinsdag- en 
vrijdagmiddag combinatie tussen 17:00 en18:30 uur. 
In de zomervakantie van maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus is er zelfs de 
mogelijkheid om 4 keer per week zwemles te volgen, namelijk op maandag-, dinsdag-, 
donderdag- en vrijdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur 

Hoelang duurt een les? 
Iedere zwemles duurt 30 minuten.

Waarom bij De Hoge Vier?
- Uw kind kan GRATIS en onbeperkt recreatief zwemmen in zwembad De Hoge Vier mits in 

bezit van een E-Card (abonnement is NIET verplicht)
- Afzwemmen in eigen bad voor Zwem ABC, erkend door Nationale Raad Zwemveiligheid
- Deskundig en ervaren personeel gaat met uw kind het water in
- Betaling kan in termijnen. (via automatische incasso)
- Totaal 44 zwemlessen in seizoen 2019 (maximaal)
- Verschillende waterdieptes, dus veel variatiemogelijkheden tijdens de zwemles 
- Ruime parkeermogelijkheden
- Vanaf september bestaat er de mogelijkheid om in zwembad De Beemden te Bedum in te 

stromen voor het vervolg van de zwemles
Kosten?
Om het gehele seizoen zwemles te kunnen volgen in De Hoge Vier betaalt u eenmalig € 205,- 
De inschrijfkosten bedragen € 15,- (te betalen via de website) en de diplomakosten bedragen 
€ 15,- De borg van de  E- Card is € 10,-. 
U kunt ook voor het betalingssysteem van zwembad De Beemden kiezen 
De voordelen:  Vaste bedragen per diploma(‘s)

Uw zoon of dochter zal gegarandeerd na het seizoen in De Hoge Vier door 
kunnen lessen in zwembad De Beemden en dit zonder extra kosten.
Uw zoon of dochter kan GRATIS recreatiefzwemmen in De Hoge Vier en in 
De Beemden
zie https://beemden.nl/kosten-en-aanmelding/

Aanmelden?
Aanmelden kan vanaf 1 april 2019 via de website: 
www.zwembad-dehogevier.nl of www.beemden.nl

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met 
zwembad De Hoge Vier tel nr. 0595-441965 (vanaf 27 april) 
of zwembad De Beemden tel nr. 050-3012858.

“BROEZ’N MET PLEZIER IN ZWEMBAD DE HOGE VIER”

Zwembad De Hoge Vier OPEN van 27 april t/m 1 september 2019
Openingstijden:
Maandag  07:00 - 10:00 en 14:00 - 17:00 en 18:30 - 20:00 uur
Dinsdag 07:00 - 10:00 en 14:00 - 17:00 en 18:30 - 20:00 uur
Woensdag 07:00 - 10:00 en 14:00 - 20:00 uur
Donderdag 07:00 - 10:00 en 14:00 - 17:00 en 18:30 - 20:00 uur
Vrijdag 07:00 - 10:00 en 14:00 - 17:00 en 18:30 - 20:00 uur
Zaterdag 13:00 - 17:00 uur
Zon- en feestdagen 13:00 - 17:00 uur

Tarieven 2019
Dagkaart recreatief t/m 3 jaar  
Dagkaart recreatief vanaf 4 jaar 
Avondkaart 
Toeschouwer 
10 Badenkaart  

€ 3,-
€ 4,50
€ 3,50  (alleen tijdens het voorseizoen verkrijgbaar) 
€ 1,- (zonder badkleding)
€ 41,-  (borg E-Card verplicht, bij inlevering van de E-Card 
ontvangtu de € 10,- borg retour) 

10 badenkaarten zijn tevens geldig in zwembad De Beemden 
Borg E-Card  € 10,- 
Persoonlijk abonnement t/m 17 jaar € 64,-  tijdens de voorverkoop € 52,- 
Persoonlijk abonnement vanaf 18 jaar € 76,-  tijdens de voorverkoop € 64,- 
Gezinsabonnment
Hoofdabonnement € 120,-  tijdens de voorverkoop € 99,- 
Vervolgabonnement € 28,- tijdens de voorverkoop € 23,-
Leskaart (hele seizoen) € 205,- 
Borg E- Card  € 10,-  (bij inlevering ontvangt u de € 10,- borg retour)
Inschrijfgeld zwemles € 15,- 
Diplomazwemmen € 15,- 
Aqua Total Workout € 7,-

€ 3.50  (in combinatie met abonnement)
MBVO zwemmen € 5,-

€ 2,50  (in combinatie met abonnement)

De voorverkoop is van 1 t/m 30 april 2019.
U kunt uw abonnement(en) online bestellen via onze website www.zwembad-dehogevier.nl of 
www.beemden.nl

Alle abonnementhouders ontvangen op 27 maart 2019 een automatische e-mail. Via deze e-mail kunt u snel 
en gemakkelijk via IDEAL uw abonnement(en) verlengen. Mocht u na 1 april 2019 geen e-mail van zwembad 
De Hoge Vier hebben ontvangen, dan kunt u via de website www.zwembad-dehogevier.nl uw abonnement 
verlengen en betalen (let op!!! u behoudt uw eigen E-Card).
De abonnementhouders waarvan wij geen of onjuist e-mailadres in ons systeem hebben staan, ontvangen voor 1 
april 2019 per post een brief. U kunt ook, via onze website uw abonnement verlengen of u komt langs tijdens de 
voorverkoopdagen, deze zijn op 24 en 26 april van 14:00 tot 19:00 uur.

LET OP!!! Een abonnement van zwembad De Hoge Vier is tevens geldig als kortingskaart in
zwembad De Beemden. U betaald slechts € 3,70 voor toegang tijdens de recreatieve openingstijden.

Bent u niet in de gelegenheid om via onze website, online een abonnement te bestellen en te betalen, dan kunt 
u terecht op bovengenoemde dagen bij de kassa in zwembad De Hoge Vier. 

Wierdaweg 2B, 9951 TM  Winsum
T 0595-441965

De voorverkoop is van 1 t/m 30 april 2019

www.zwembad-dehogevier.nl of www.beemden.nl




