
Versoepelingen voor de zwembaden

Beste klant,

We hebben goed nieuws! Onze zwembaden mogen weer open en de zwemactiviteiten 
kunnen weer worden opgestart. Vanaf maandag 17 januari staan onze deuren weer wagenwijd 
voor je open. Het weekend gebruiken wij om de baden in te richten zodat we op een 
verantwoorde manier kunnen zwemmen.

Informatie over les- en zwemactiviteiten
De les of activiteit die je volgde, zal plaatsvinden op het reguliere tijdstip en op dezelfde 
locatie. Dit geldt voor de volgende activiteiten: AquaSportief, AquaVitaal, AquaSpinning, 
Zwemmen voor zwangeren, Baby- en peuterzwemmen, Conditie Techniek zwemmen, 
Uniek Zwemmen en de zwemles voor volwassenen 

Uitzondering AquaSportief het Kalverdijkje en zwemdiploma B en C It Gryn
Voor AquaSportief geldt op maandag- woensdag en vrijdagochtend in het Kalverdijkje een 
uitzondering. Deze lessen worden gegeven van 8.45 tot 09.30 uur. In een half wedstrijdbad 
(borstdiep water).

De lessen voor het zwemdiploma B en C van 17:30 -18:30 uur op vrijdag in It Gryn zijn 
verplaatst naar maandag en donderdag.
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We zetten graag alles op een rij:

• De locatie en het tijdstip van jouw les- of zwemactiviteit is hetzelfde als voor 
 de lockdown.
• De kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
•  Toegang met zwempas via de poortjes.
• Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder.
• Draag een mondkapje wanneer je je verplaatst door het zwembad (vanaf 13 jaar).   
 Deze mag af in de zwemzaal.
• In het water hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.

Informatie over het ZwemABC, lessen zwemvaardigheid, 
KikZwemmen, Survivalzwemmen en Snorkelen
Hieronder lees je wat de heropening van onze baden betekent voor het ZwemABC.

• De lesduur van het zwemABC wordt weer teruggebracht naar 60 minuten. 
 De lesduur van 45 minuten komt per direct te vervallen.
• De starttijd van het zwemABC is hetzelfde als voor de lockdown      
 (uitzondering zwemdiploma B en C op vrijdag van 17:30 -18:30 uur in It Gryn).
• Oefenzwemmen is weer toegestaan.
• Voor het uniek zwemmen geldt dat er vanaf dinsdag 18 januari weer gezwommen   
 kan worden op het reguliere tijdstip.
• Voor het snorkelen, het surivalzwemmen en de lessen voor zwemvaardigheid geldt   
 dat er vanaf vrijdag 21 januari weer gezwommen kan worden op het reguliere tijdstip.

bvsport.nl



Incasso
De incasso zal vanaf maandag 17 januari weer hervat worden. 
Mochten er in december lessen afgelast zijn door de lockdown 
(vanaf 19 december 2021), dan zullen deze verrekend worden.

Begin februari zal de eerstvolgende incasso plaatsvinden en verrekenen we eventuele 
afgelaste les- en zwemactiviteiten.

De incasso zal met ingang vanaf 1 januari 2022 achteraf plaatsvinden. Hierover heb je op 
vrijdag 14 januari een e-mail ontvangen.

We hopen jullie snel weer te zien in een van onze zwembaden.

Met vriendelijke groet,
Team zwembaden
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