ZWEMLESSEN
VOOR ALLE LEEFTIJDEN

TIJDEN & TARIEVEN
seizoen 2022

geldig in de periode van 1 januari t/m 22 juli 2022

KINDEREN ABC

LET OP:
Er zijn géén reguliere
zwemlessen in de Kerst-,
Carnavals- en Zomervakantie.
In de schoolvakanties geldt een
aangepaste programmering
voor het overige aanbod
(M.u.v. Turbocursus)

INSCHRIJVEN

Wil je je kind inschrijven voor A-zwemlessen in het Geusseltbad?
Meld je dan aan via www.abczwemmenmaastricht.nl en maak
een keuze voor de zwemles en dag(en) van je voorkeur, zodat
je op de wachtlijst komt te staan. Heb je geen voorkeur? Kies
dan voor de algemene wachtlijst! Hoe flexibeler je kunt zijn, hoe
sneller je kind kan starten.
Voor B en C zwemlessen kun je je 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).

Dag

Tijdstip

Bad

Bijzonderheden

13.00-13.30 uur

zorgbad

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

WATERVRIJLES
Zondag

A DIPLOMA – 1 x per week
Maandag

Bestel je ticket of
verleng je 4-wekenkaart online op
www.geusseltbad.nl

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

16.00-16.45 uur

Vrijdag

17.00-17.45 uur

16.00-16.45 uur

18.00-18.45 uur

17.00-17.45 uur

16.00-16.45 uur

Zaterdag

08.00-08.45 uur

17.00-17.45 uur

09.00-09.45 uur

14.00-14.45 uur

10.00-10.45 uur

15.00-15.45 uur

11.00-11.45 uur

16.00-16.45 uur

12.00-12.45 uur

17.00-17.45 uur

13.00-13.45 uur

16.00-16.45 uur
17.00-17.45 uur

A DIPLOMA – 2 x per week
versie mei 2022
onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen in het programma.
Raadpleeg www.geusseltbad.nl voor actuele informatie.

15.00-15.45 uur

Maandag / donderdag

16.00-16.45 uur

o.b.v. lesgroep

17.00-17.45 uur

o.b.v. lesgroep

Dag

Tijdstip

Bad

Bijzonderheden

12.00-13.30 uur

o.b.v. lesgroep

Geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar

13.00-14.30 uur

o.b.v. lesgroep

Geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar

A DIPLOMA – 1,5 UURS LES
Zaterdag

Zaterdag

Bijzonderheden

Maandag

18.00-18.45 uur

combibad

verschillende lessen online te boeken

Dinsdag

18.00-18.45 uur

recreatiebad

verschillende lessen online te boeken

Woensdag

14.00-14.45 uur

combibad

verschillende lessen online te boeken

combibad/zorgbad

max. 5 kinderen

Donderdag

18.00-18.45 uur

recreatiebad

verschillende lessen online te boeken

16.00-16.45 uur

combibad/zorgbad

max. 5 kinderen

Vrijdag

15.00-15.45 uur

combibad

verschillende lessen online te boeken

17.00-17.45 uur

combibad/zorgbad

max. 5 kinderen

08.00-08.45 uur

combibad/zorgbad

max. 5 kinderen

BABY’S & PEUTERS

15.00-15.45 uur

zorgbad

op uitnodiging zweminstructeur

16.00-16.45 uur

Denk
je ook aan
zwemluiers en
zwemvleugeltjes
voor tijdens
de les?

(OUDER-KINDZWEMLESSEN)
TEDDYBEER BRONS

B DIPLOMA – 2 x per week
Maandag / donderdag

Bad

15.00-15.45 uur

A DIPLOMA – EXTRA LESSEN
Woensdag

Tijdstip

A-B-C PRIVÉ-ZWEMLES

A DIPLOMA – SMALL GROUP LESSEN
Woensdag

Dag

o.b.v. lesgroep

B-C DIPLOMA – 1 x per week

Woensdag

08.30-09.00 uur

zorgbad

Vrijdag

08.30-09.00 uur

zorgbad

18.00-18.30 uur

zorgbad

Woensdag

09.15-09.45 uur

zorgbad

Vrijdag

09.15-09.45 uur

zorgbad

18.30-19.00 uur

zorgbad

Maandag

17.00-17.45 uur

o.b.v. lesgroep

B

Dinsdag

16.00-16.45 uur

o.b.v. lesgroep

B

17.00-17.45 uur

o.b.v. lesgroep

B

18.00-18.45 uur

o.b.v. lesgroep

C

Woensdag

17.00-17.45 uur

o.b.v. lesgroep

B

Donderdag

17.00-17.45 uur

o.b.v. lesgroep

C

TEDDYBEER GOUD

Vrijdag

16.00-16.45 uur

o.b.v. lesgroep

B

Woensdag

10.00-10.30 uur

zorgbad

18.00-18.45 uur

o.b.v. lesgroep

B/C

Vrijdag

10.00-10.30 uur

zorgbad

09.00-09.45 uur

o.b.v. lesgroep

B

18.30-19.00 uur

zorgbad

11.00-11.45 uur

o.b.v. lesgroep

C

Woensdag

10.45-11.15 uur

zorgbad

Vrijdag

10.45-11.15 uur

zorgbad

18.00-18.30 uur

recreatiebad

Zaterdag

A-B-C OEFENUURTJE
Zondag

12.00-13.00 uur

zorgbad

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

TEDDYBEER ZILVER

WALVIS *

A-B-C PROEF-EN DIPLOMAZWEMMEN
Woensdag

16.00-17.00 uur

wedstrijdbad

A-B-C VOORZWEMMEN ZIJ-INSTROMERS
Woensdag

13.15-13.45 uur

zorgbad

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

* B
 ij deze lessen wordt verplicht gebruik gemaakt van het
EasySwim zwempakje. Deze is voor €43,00 te koop bij
de Informatiebalie. Dit pak kan daarna gebruikt worden
in de zwemlessen voor het A-diploma.

TARIEVEN
Soort kaart

Tarief 2022

All-in pakket diploma A (deel 1: €225,00 / deel 2: €225,00 / deel 3: €165,00)

€ 615,00 *

TURBOCURSUS – DIPLOMA A-B-C

All-in pakket diploma B

€ 175,00

Zomervakantie

23 juli t/m 4 september 2022

All-in pakket diploma C

€ 175,00

Kerstvakantie

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

All-in pakket diploma A-B-C (deel 1: €305,00 / deel 2: €300,00 / deel 3: €300,00)

€ 905,00 *

Kijk voor dagen en tijden op
www.abczwemmenmaastricht.nl

KINDEREN SPECIALS
Voor de zeemeermin zwemtrainingen verloopt de inschrijving via de balie.
Vervolgens zijn de leskaarten verkrijgbaar via www.geusseltbad.nl
ZEEMEERMIN ZWEMTRAININGEN
Vrijdag

18.00-18.45 uur

combibad

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

Leskaart (4 wk) – 2 x per wk A*-B-C

€ 74,00

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

€ 37,00

Leskaart (4 wk) – 1 x per wk Small Group

€ 74,00 *

Leskaart (4 wk) – 1 x per wk 1,5 uur les

€ 74,00 *

Privé-zwemles 2 personen

€ 37,00

Privé-zwemles 1 persoon

€ 52,75

Voorzwemmen

€ 10,00

Proefzwemmen

€ 10,00

Diplomazwemmen

€ 20,00

Turbocursus diploma A

€ 890,00

Turbocursus diploma B-C

€ 390,00

BIJKOMENDE KOSTEN

VOLWASSENEN ABC
Dag

Inschrijfgeld (inclusief pas)

€ 15,00

EasySwim zwempakje

€ 43,00

Pas (bij verlies of beschadiging)

€ 5,00

Tijdstip

Bad

Bijzonderheden

Ouder-/kind zwemlessen (toegang voor 1 ouder + 1 kind)

€ 7,35

Woensdag

18.00-18.45 uur

recreatiebad/combibad

beginners en gevorderden

Extra kind t/m 2 jaar

€ 2,35

Zaterdag

11.00-11.45 uur

recreatiebad/combibad

beginners en gevorderden

Extra kind 3-11 jaar

€ 5,10

Extra (groot)ouder

€ 5,70

Extra (groot)ouder 65+

€ 5,10

A-B-C DIPLOMA

A-B-C DIPLOMA – VOOR DAMES (vrouwelijke lesgever)
Zaterdag

14.45-15.30 uur

zorgbad

beginners en gevorderden

15.45-16.30 uur

zorgbad

beginners en gevorderden

A-B-C PRIVE ZWEMLES
Maandag

18.00-18.45 uur

combibad

online boeken *

Dinsdag

18.00-18.45 uur

recreatiebad

online boeken *

Donderdag

18.00-18.45 uur

recreatiebad

online boeken *

Zaterdag

12.00-12.45 uur

combibad

online boeken *

* Reserveren via de online ticketshop: www.geusseltbad.nl

LOSSE TICKETS OUDER-/KINDZWEMLESSEN

> * Bij deze lessen wordt verplicht gebruik gemaakt van het EasySwim zwempakje. Deze is voor €43,00
te koop bij de Informatiebalie. Het zwempakje blijft jouw eigendom.
> Op al onze tarieven zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn geldig t/m 31 december 2022.
Kijk voor meer info op www.geusseltbad.nl

Bestel je ticket of 4-wekenkaart online op www.geusseltbad.nl
Discusworp 4 | 6225 XP Maastricht
T: 043-3504500 | E: info@maastrichtsport.nl
www.geusseltbad.nl | www.maastrichtsport.nl

