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Heenvliet, Mei 2019
Beste zwemmer,
Op zondag 12 mei zal het verwarmde buitenzwembad weer geopend worden voor en nieuw
zwemseizoen tot en met zondag 1 september. De hieronder vermelde openingstijden zijn onder
voorbehoud en mede afhankelijk van het aantal toezichthouders die tijdens het seizoen beschikbaar zijn.
Openingstijden:
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag alleen op
zonnige dagen ≥ 25 °C
Zondag

Reguliere openingstijden
van – tot
van - tot
08:00 - 09:00 uur & 15:30 - 19:30 uur
07:30 - 09:00 uur & 15:30 - 19:30 uur
08:00 - 09:30 uur & 12:30 (16:30*) - 19:30 uur
07:30 - 09:00 uur & 15:30 - 19:30 uur
08:00 - 09:30 uur & 15:30 - 17:00 uur
Gesloten
11:00 – (13:00*) 17:00 uur

Lagere
schoolvakantie**
08:00 - 19:30 uur
07:30 - 19:30 uur
08:00 - 19:30 uur
07:30 - 19:30 uur
08:00 - 17:00 uur
(vanaf 24 juli)
11:00 - 17:00 uur
11:00 - 17:00 uur

* Bij koude dag <19°C / regen aangepaste middagopening
Woensdag 16:30 ipv 12:30 en Zondag van 11:00 - 13:00 uur
Openingstijden onder voorbehoud, afwijkende openingstijden zoals in het pinksterweekeinde
worden vermeld aan de kassa en op de website.
** In de schoolvakantievakanties zijn wij bij mooi weer, onder voorbehoud, de gehele dag geopend, bij
koude dag <19°C / regen volgens de blokuren zoals die gelden buiten de vakantieperiode
• zomervakantie zaterdag 24 juli t/m zondag 1 september
Hoofdactiviteiten onder voorbehoud:
• Kamperen voor de jeugd
• Schoolzwemwedstrijden
• Zwemvierdaagse
• Moonlight zwemmen
• Ontbijtzwemmen
Op de achterzijde van dit formulier staat het formulier afgedrukt om in de voorverkoop
(verlengt tot 26 mei) een abonnement aan te vragen.
Extra voorverkoop formulieren zijn te downloaden via onze website www.bernissebad.nl
of tussen 1 mei 2019 en 26 mei af te halen bij
Groen is Gras,
Markt 18,
3218 AM Heenvliet
Het Bernissebad draait vooral op vrijwilligers, zonder subsidie. Om ook in de komende jaren het
Bernissebad open te houden hebben wij uw financiële steun nog harder nodig!
Neem een abonnement of stort uw donatie van minimaal €10 op rekening NL78RABO0140057048
t.n.v. Donateur Stichting Bernissebad. Ook bedrijven mogen ons ondersteunen ook in dienstbare
vorm in ruil daarvoor komt u op ons sponsorbord. Tarieven en info kunnen worden ingewonnen
via penningmeester@bernissebad.nl
Wij wensen u een sportief en zonnig zwemseizoen toe.
(zet- en drukfouten zijn voorbehouden.)

Aanvraagformulier abonnementen stichting Bernissebad 2019v1
Voor een tijdige verwerking verzoeken wij u het aanvraagformulier met recente foto’s
op te sturen naar of voor 8 mei 2019 afgegeven op
Hofkesweg 15, 3218 AG HEENVLIET

Voor+ achternaam (in blokletters)
wonende op hetzelfde adres
1

Geboortedatum
-

Man /
Vrouw
M/V

2

-

-

M/V

3

-

-

M/V

4

-

-

M/V

5

-

-

M/V

6

-

-

M/V

7

-

-

M/V

Straat + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer

/ Mobiel

E-mail

□
□
□
□

*

@

Soort Abonnement
Voorverkooptarief tot 26 mei 2019
Persoonlijk abonnement 2 - 18 jaar
€ 57,00 pp
Persoonlijk abonnement 19 - 65 jaar
€ 82,00 pp
Persoonlijk abonnement 65+
€ 57,00 pp
Gezinsabonnement*
€ 160,00 p/gezin
* Bij een gezinsabonnement dienen alle gezinsleden (2 volwassenen en alle inwonende
kinderen t/m 18 jaar) op hetzelfde adres te zijn geregistreerd bij de gemeente van uw woonplaats.
Abonnementsleeftijd : De leeftijd op 1 mei 2019 wordt gehanteerd.

* Legitimatie:

Bij het bestellen / afhalen van het abonnement kan om legitimatie worden
gevraagd van elke abonnementhouder.

* Pasfoto’s:

Abonnementen worden alleen verstrekt als er van elke persoon op dit
aanvraagformulier een duidelijke recente foto 35 x 45 mm (pasfotoformaat), met
naam op de achterzijde van de foto is bijgevoegd.

Betaalwijze en AVG:

De hierboven vermelde personen gaan akkoord met gebruik van deze persoonlijke
gegevens in een geautomatiseerd bestand volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor abonnement
gerelateerde zaken en/of u te benaderen in geval van bijzonderheden in het
zwembad van vermelde minderjarigen op dit formulier. Als uw geen toestemming
geeft voor de opslag van deze gegevens is een abonnementsvorm niet mogelijk.
Anonieme toegang is alleen mogelijk via dagkaartjes of 11-badenkaarten.
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u onze huishoudelijk regelement
welke zichtbaar is bij de ingang, op te volgen.

□ Handtekening aanvrager

Datum:

……………………………………………….

………-………- 2019

□ Zelf overgemaakt uiterlijk 8 mei naar rekening NL78RABO0140057048 tav Bernissebad

onder vermelding van: abonnement 2019
via rekeningnr.:
NL………………………………
Naam rekeninghouder …………………………………..
Betaalde abonnementen in de voorverkoop kunnen vanaf 12 mei worden afgehaald op het zwembad.
De vanaf 12 mei betaalde abonnementen kunnen na ca. 7 dagen op het zwembad worden afgehaald. In de
tussentijd heeft u met de PIN-bon en afgestempelde kwitantie toegang als een abonnementhouder.
(zet- en drukfouten zijn voorbehouden.)

