
Inschrijfformulier abonnementen Zwembad
Graag uitscheuren en inleveren bij één van de onderstaande adressen.

 

Gezinsabonnement     

( 2 volwassenen en 2 kinderen of 

1 volwassene en 3 kinderen) 

Extra kind op gezinsabonnement  

Persoonlijk abonnement volwassenen vanaf 19 jaar

Persoonlijk abonnement jeugd t/m 18 jaar &  65+

 

Naam:   _______________________________________________________
 

Adres:   _______________________________________________________
 

Postcode:  _______________________________________________________
 

Woonplaats:  _______________________________________________________
 

Telefoonnr:  _______________________________________________________
 

Naam vader:  _________________________
 

Naam moeder:  _________________________
 

Naam kind:  _________________________
 

Naam kind:  _________________________
 

Naam kind:  _________________________
 

Naam kind:  _________________________
 

 

U wordt vriendelijk verzocht om het volledig ingevulde formul

abonnementhouder in te leveren vóór 8 april 2016 bij één van de onderstaande adressen:

 

De abonnementen kunnen afgehaald worden bij de kassa van het zwembad op  vrijdag middag 22 april en op 

zaterdag morgen 23 april. 

Het abonnement kunt u bij het ophalen aan de kassa afrekenen, contant of per pin

 

Hans Broekhuis H.J. Kniggestraat 8

Gert Wubs  Badstraat 9  

Mvr. Wiering  HB Hulsmanstraat K19

Heidi Reijke  Berkenstraat 7  

Mauricio Pie  Westerparallelstraat 23

Zwemlessen in Zwembad Noord. 

We willen dit jaar ook weer de zwemlessen organiseren. Dit kan alleen

de zwemlessen bedraagt: 90 euro  voor de lessen, daarnaast heeft uw kind een abonnement nodig. Hiervoor krijgt 

uw kind 2 keer in de week les.  Voor meer informatie kunt u terecht bij Heidi Reijke  06

Gaarne onderstaande strook inleveren bij Heidi Reijke.

Naam:  …………………………………………………………………

Adres:  …………………………………………………………………

Telefoonnr: …………………………………………………………………

Inschrijfformulier abonnementen Zwembad-Noord!
Graag uitscheuren en inleveren bij één van de onderstaande adressen. 

      €  90,

      €  10,

Persoonlijk abonnement volwassenen vanaf 19 jaar     €  60,

Persoonlijk abonnement jeugd t/m 18 jaar &  65+     €  45,

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_________________________ Geb. datum: _____________ 

_________________________ Geb. datum: _____________ 

_________________________ Geb. datum: _____________ 

_________________________ Geb. datum: _____________ 

_________________________ Geb. datum: _____________ 

_________________________ Geb. datum: _____________ 

U wordt vriendelijk verzocht om het volledig ingevulde formulier inclusief een pasfoto van iedere 

abonnementhouder in te leveren vóór 8 april 2016 bij één van de onderstaande adressen:

De abonnementen kunnen afgehaald worden bij de kassa van het zwembad op  vrijdag middag 22 april en op 

t abonnement kunt u bij het ophalen aan de kassa afrekenen, contant of per pin 

H.J. Kniggestraat 8   I  Zwaantje Wijbrands  

   I  Simon Boer   

HB Hulsmanstraat K19   I  Renko Lamein  

   I  Trijn Schreuder  

Westerparallelstraat 23  I  Menno Schreuder  

We willen dit jaar ook weer de zwemlessen organiseren. Dit kan alleen doorgaan bij voldoende deelname.  Prijs van 

de zwemlessen bedraagt: 90 euro  voor de lessen, daarnaast heeft uw kind een abonnement nodig. Hiervoor krijgt 

uw kind 2 keer in de week les.  Voor meer informatie kunt u terecht bij Heidi Reijke  06-31514924.  

Gaarne onderstaande strook inleveren bij Heidi Reijke. 

…………………………………………………………………  

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Noord! 

€  90,- 

€  10,- 

€  60,- 

€  45,- 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ier inclusief een pasfoto van iedere 

abonnementhouder in te leveren vóór 8 april 2016 bij één van de onderstaande adressen: 

De abonnementen kunnen afgehaald worden bij de kassa van het zwembad op  vrijdag middag 22 april en op 

 Wolverlei 13 

 Stuurboord 31 

 Semskade 73 

 Blokwieke 74 

 Saaksumborg 7 

doorgaan bij voldoende deelname.  Prijs van 

de zwemlessen bedraagt: 90 euro  voor de lessen, daarnaast heeft uw kind een abonnement nodig. Hiervoor krijgt 

31514924.                        




