zwemlessen
voor alle leeftijden

tijden & tarieven
seizoen 2019

geldig in de periode van 7 januari t/m 5 juli 2019

versie maart 2019
onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen in het programma.
Raadpleeg www.geusseltbad.nl voor actuele informatie.

aBC zwemlessen
insChrijven
Wilt u uw kind inschrijven voor A-zwemlessen in het Geusseltbad? Meld u dan aan via
www.abczwemmenmaastricht.nl en maak een keuze voor de zwemles (1 of 2x per week)
en dag(en) van uw voorkeur, zodat u op de wachtlijst komt te staan. Heeft u geen voorkeur?
Kies dan voor de algemene wachtlijst! Hoe flexibeler u kunt zijn, hoe sneller uw kind kan
starten.
Voor B en C zwemlessen kunt u uw kind inschrijven via de informatiebalie.
Middels voorzwemmen wordt bepaald op welk niveau er gestart kan worden.
Kinderen op de wachtlijst kunnen alvast gratis oefenen tijdens onze watervrijlessen
(onder begeleiding van een volwassene).

> Kinderen aBC
dag

tijdstip

Bad

Bijzonderheden

08.30-09.00 uur

recreatiebad

Gratis voor kinderen van de wachtlijst. Ouders betalen recreatief tarief.

watervrijles
Zondag

a diploma – 1 x per week
Dinsdag of vrijdag

Zaterdag

16.15-17.00 uur

alle baden

17.00-17.45 uur

alle baden

08.00-08.45 uur

alle baden

08.45-09.30 uur

alle baden

09.30-10.15 uur

alle baden

a diploma – 2 x per week
Maandag & donderdag

16.15-17.00 uur

alle baden

17.00-17.45 uur

alle baden

a diploma – extra LeSSen
Woensdag

15.00-15.45 uur

zorgbad

a diploma – SMaLL GrOUp LeSSen
Woensdag

16.00-16.45 uur

combi-/zorgbad

max. 5 kinderen

17.00-17.45 uur

combi-/zorgbad

max. 5 kinderen

B diploma – 2 x per week
Maandag & donderdag

16.15-17.00 uur

alle baden

dag

tijdstip

Bad

Bijzonderheden

16.15-17.00 uur

alle baden

B

17.45-18.30 uur

alle baden

B/C

B-C diploma – 1 x per week
Dinsdag of vrijdag
Woensdag

17.00-17.45 uur

alle baden

B

Donderdag

17.00-17.45 uur

alle baden

C

Zaterdag

08.45-09.30 uur

alle baden

B

10.15-11.00 uur

alle baden

C

zorgbad

Gratis voor kinderen van de zwemles.
Ouders betalen recreatief tarief.

a-B-C diploma – OeFenUUrtje
Zondag

11.30-12.30 uur

a-B-C proef-en diplomazwemmen
Woensdag

15.45-16.45 uur

wedstrijdbad

1x per 4 weken. Voor planning
zie www.geusseltbad.nl

a-B-C voorzwemmen zij-instromers
Woensdag

13.15-13.45 uur

zorgbad

a-B-C prive zwemles (jeUGD en vOLWaSSenen)
Dinsdag

18.00-18.45 uur

recreatiebad

online boeken *

Woensdag

17.45-18.30 uur

combibad

online boeken *

Donderdag

18.00-18.45 uur

recreatiebad

online boeken *

* Reserveren via de online ticketshop: www.geusseltbad.nl
turBoCursus – DipLOMa a-B-C > Haal je zwemdiploma in 10 dagen
Kerstvakantie

22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Zomervakantie

6 juli t/m 18 augustus 2019

dagen en tijden op
www.abczwemmenmaastricht.nl

> volwassenen aBC
dag

tijdstip

Bad

Bijzonderheden

Woensdag

18.00-18.45 uur

recreatiebad

beginners en gevorderden

Zaterdag

10.15-11.00 uur

recreatiebad

beginners

10.15-11.00 uur

wedstrijdbad

gevorderden

14.00-14.45 uur

zorgbad

beginners en gevorderden /
vrouwelijke lesgever

14.45-15.30 uur

zorgbad

vrouwelijke lesgever

a-B-C diploma

a-B-C diploma – vOOr DaMeS
Zaterdag

overige zwemlessen
> BaBy’s, peuters & Kleuters (OUDer-KinDZWeMLeSSen)
teddyBeer BrOnS
Woensdag

09.00-09.25 uur

zorgbad

Vrijdag

09.00-09.25 uur

zorgbad

18.00-18.25 uur

zorgbad

Woensdag

09.30-09.55 uur

zorgbad

Vrijdag

09.30-09.55 uur

zorgbad

18.00-18.25 uur

zorgbad

Woensdag

10.00-10.25 uur

zorgbad

Vrijdag

10.00-10.25 uur

zorgbad

18.30-18.55 uur

zorgbad

Woensdag

10.30-10.55 uur

zorgbad

Vrijdag

10.30-10.55 uur

zorgbad

18.30-18.55 uur

zorgbad

teddyBeer ZiLver

teddyBeer GOUD

walvis *

* Bij deze lessen wordt verplicht gebruik gemaakt van het EasySwimpak. Deze is voor
€41,00 te koop bij de Informatiebalie. Dit pak kan daarna gebruikt worden in de
zwemlessen voor het A-diploma.

Let op:
er is een aangepast
rooster in de
schoolvakanties

> Kinderen speCials
Voor de zeemeermin zwemtrainingen verloopt de inschrijving via de balie. Vervolgens zijn de
leskaarten verkrijgbaar via www.geusseltbad.nl
zeemeermin zwemtrainingen
Vrijdag

17.45-18.30 uur

combibad

voor
deelnam
FinFun z e is het
eem
diploma eermin
Dit kun je vereist.
mee
keren pe rdere
r jaar
behalen

tarieven
tarief 2019

Soort kaart
All-in pakket diploma A * (deel 1: €215,- / deel 2: €215,- / deel 3: €155,-)

€ 585,00

All-in pakket diploma B

€ 165,00

1

All-in pakket diploma C

€ 165,00

All-in pakket diploma A-B-C *1 (deel 1: €290,- / deel 2: €290,- / deel 3: €285,-)

€ 865,00

Leskaart (4 wk) – 2 x per wk A*1 -B-C

€ 68,00

Leskaart (4 wk) – 1 x per wk: A*1 -B-C, volwassenenles & zeemeerminzwemles

€ 34,00

Leskaart (4 wk) – 1 x per wk small groups A*

€ 68,00

1

€ 34,00

Prive les 2 personen *1
Prive les 1 persoon *

€ 51,00

1

Voorzwemles

€ 10,00

Proefzwemmen

€ 10,00

Diploma zwemmen

€ 20,00

Turbo A *1

€ 845,00

Turbo B-C

€ 365,00

Bijkomende kosten
Pas

€ 5,00

Inschrijfgeld

€ 15,00

EasySwimpak

€ 41,00

> *1 Bij deze lessen wordt verplicht gebruik gemaakt van het EasySwimpak. Deze is voor €41,00 te koop bij
de Informatiebalie. Het pak blijft eigendom van de klant.
> Op al onze tarieven zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Kijk voor meer info op www.geusseltbad.nl
soort kaart

tarief 2019

LOSSe BaDenKaarten OUDer-/KinDZWeMLeSSen
Ouder-/kind zwemlessen (toegang voor één ouder + 1 kind)

€ 7,00

Extra kind t/m 2 jaar

€ 2,25

Extra kind 3-11 jaar

€ 4,90

Extra (groot)ouder

€ 5,50

Extra (groot)ouder 65+

€ 4,90

let op:
er zijn géén zwemlessen
in de Kerst-, Carnavalsen zomervakantie.
(M.u.v. turbocursus)

Nooit meer in de rij staan:
e-tickets zijn online verkrijgbaar op www.geusseltbad.nl
Discusworp 4 | 6225 XP Maastricht | T: 043-3504500
E: info@maastrichtsport.nl | www.geusseltbad.nl | www.maastrichtsport.nl

