ZWEMBAD INTERBAD
TMVW - Stropstraat 1 - 9000 GENT
BE 0200.068.636 - Tel. 09/240.02.10

Veltemweg 35 8310 Brugge
Tel: 050 / 35 07 77

PRIJSLIJST
Tarief (incl. BTW)
Per beurt*
Kinderen tot 3 jaar (onder begeleiding volwassene)
Kinderen (van 3 jaar t.e.m. 13 jaar)
Volwassenen (van 14 jaar t.e.m. 59 jaar)
Studenten (mits voorleggen van studentenkaart)
60+-ers
Personen met beperking
Lesgever
Gratis zwemmen op je verjaardag
Begeleider van persoon met beperking
Groepen > 20 personen: -16 jaar**
Groepen > 20 personen: +16 jaar**

gratis
€ 2,50
€ 3,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
gratis
gratis
€ 2,00
€ 2,50

* bovenstaande tarieven mits vertoon van geldige identiteitsbewijs
** minder dan 20 personen geldt normaal tarief, de mogelijkheid bestaat steeds om een tienbeurtenkaart aan te kopen

Tienbeurtenkaart
Beurten zijn één jaar geldig na aankoop - bij verlenging van kaart worden vervallen beurten (max. 1 jaar) opnieuw actief gezet
Kinderen (van 3 jaar t.e.m. 13 jaar)
€ 21,00
Volwassenen (van 14 jaar t.e.m. 59 jaar)
€ 30,00
Studenten (mits voorleggen van studentenkaart)
€ 26,50
60+-ers
€ 26,50
Personen met beperking
€ 26,50
Lesgever
€ 26,50
Eenmalige waarborg - bij 1e aankoop beurtenkaart
€ 2,00
Jaarabonnementen
Jaarabonnementen geven recht op 1 toegang per dag
Echtpaar/Gezin met kind(eren)
Eénouder gezin met kind(eren)
Echtpaar 60+
Individueel
Individueel 60+
Individueel met voorlegging mindervalidenkaart

€ 255,00
€ 190,00
€ 190,00
€ 165,00
€ 125,00
€ 125,00

ZWEMBAD INTERBAD
TMVW - Stropstraat 1 - 9000 GENT
BE 0200.068.636 - Tel. 09/240.02.10

Veltemweg 35 8310 Brugge
Tel: 050 / 35 07 77

PRIJSLIJST
Tarief (incl. BTW)
Zwemschool (na voorafgaande goedkeuring)
Individuele baan/helft instructiebad
erkende Brugse of Damse sportclub
geen erkende Brugse of Damse sportclub

€ 5,00
€ 9,00

Zwemles
Groepsles 45 minuten (groep max 25 deelnemers - redder niet in water - 45 min. - voorafgaande aanvraag nodig)

€ 12,50

Bewegen in water (volwassenen)
1 les
beurtenkaart (10 lessen )

€ 6,50
€ 50,00

enkel toegang voor lesmomenten bewegen in water

Munt voor lockers
Brevetten

€ 1,00
€ 1,50

Begeleidende ouder voor omkleden bij lessen

gratis

Betaling met bancontact mogelijk - GEEN kredietkaarten - wij aanvaarden SPORT AXIBONNEN Stad Brugge

FACTURATIETARIEVEN
Scholen
Opgenomen in schooluurrooster
Schoolzwemmen per leerling
Naschools zwemmen per leerling
Begeleidende leerkracht
Zwemmende leerkracht tijdens zwemuur klas
Groepen - met voorafgaande aanvraag en geregeld karakter
Tarief tijdens de schooluren
Jongeren - 16 jaar
per deelnemer
Jongeren - 16 jaar - bijzondere doelgroep
per deelnemer
Volwassenen
per deelnemer

€ 1,00
€ 1,15
gratis
€ 2,50

€ 1,50
€ 1,00
€ 2,30

ZWEMBAD INTERBAD
TMVW - Stropstraat 1 - 9000 GENT
BE 0200.068.636 - Tel. 09/240.02.10

Veltemweg 35 8310 Brugge
Tel: 050 / 35 07 77

PRIJSLIJST
Tarief (incl. BTW)
€ 1,15
€ 2,00
€ 1,15

Volwassenen - bijzondere doelgroep
per deelnemer
Medioren (50+)
per deelnemer
Medioren (50+) - bijzondere doelgroep
per deelnemer
Tarief recreatieve uren (alle uren buiten de schooluren)
Jongeren - 16 jaar
per deelnemer
Jongeren - 16 jaar - bijzondere doelgroep
per deelnemer
Volwassenen
per deelnemer
Volwassenen - bijzondere doelgroep
per deelnemer
Medioren (50+)
per deelnemer
Medioren (50+) - bijzondere doelgroep
per deelnemer

€ 2,00
€ 1,15
€ 2,65
€ 1,50
€ 2,50
€ 1,50

Sportclubs die gedurende het volledige jaar trainen in Interbad
Clubs met minstens 5 trainingsuren per week
Clubs met naamverbintenis Interbad
volledig bad
twee zwembanen (tijdens openingsuren)
Clubs zonder naamverbintenis Interbad
volledig bad
twee zwembanen (tijdens openingsuren)
Clubs met minstens 1 trainingsuur per week maar minder dan 5 per week
Clubs zonder naamsverbintenis Interbad
volledig bad
twee zwembanen
Reservatie zwembad (occasioneel en met goedgekeurde aanvraag)
Tijdens openingsuren 2 zwembanen

per uur

Buiten openingsuren volledig zwembad met aanwezigheid van redder Interbad
weekdagen
Eigen clubs
per uur
Andere aanvragen
per uur
weekend
Eigen clubs
per uur
Andere aanvragen
per uur
Buiten openingsuren volledig zwembad met gebruikersovereenkomst en redder door
Organisatie zelf te verstrekken
Enkel aanvragen op zon- en feestdagen
Eigen clubs
per uur
Andere aanvragen
per uur

€ 7,50
€ 4,00
€ 11,00
€ 6,00
€ 25,00
€ 11,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 75,00
€ 100,00
€ 150,00

€ 50,00
€ 75,00

ZWEMBAD INTERBAD
TMVW - Stropstraat 1 - 9000 GENT
BE 0200.068.636 - Tel. 09/240.02.10

Veltemweg 35 8310 Brugge
Tel: 050 / 35 07 77

PRIJSLIJST
Tarief (incl. BTW)

UITZONDERLIJKE TARIEVEN
Actie 6 - jarigen Stad Brugge
Maximum 2 volwassenen en 3 kinderen - verplicht geldige kaart aan te bieden
in één keer te gebruiken

gratis

Actie 6-jarigen Stad Damme
Maximum 2 volwassenen en 3 kinderen - verplicht geldige kaart aan te bieden
in één keer te gebruiken

gratis

Actie nieuwe inwoners Stad Brugge
Maximum 2 beurten in één keer te gebruiken

gratis

Actie nieuwe inwoners Stad Damme
Maximum 2 beurten in één keer te gebruiken

gratis

Personeel Interbad (contracten onbepaalde duur)

gratis

Inwonende gezinsleden personeel Interbad

volwassene
kind

Leden Sodibrug (Sociale Dienst Stad Brugge mits voorleggen van geldig lidmaatschap op naam)
volwassene
kind (-14 jaar)

€ 2,50
€ 2,00
€ 3,00
€ 2,00

