
PRIJSLIJST 2023
REGULIER

15 tot 23 jaar 23 tot 67 jaar 67+ dal*
Jaarabonnement onbeperkt sporten € 39,95 € 49,95 € 34,95
Maandabonnement onbeperkt sporten € 49,95 € 62,50 € 44,95

*) 67+ daltarief: maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur

Prijzen zijn per 4 weken

Jaarabonnement Familie *       € 114,95
Winterspinning onbeperkt **      € 49,95 
Winterspinning 1 x per week **      € 42,95
Opstartkosten        € 30,00
Los bezoek         € 17,50
Prijzen zijn per 4 weken

JEUGD
Jeugd Fitness                   € 24,95 (1xpw)/€ 37,95 (onbeperkt)

Jeugd Climbing & Adventure      € 24,95 (1xpw)
HipHop         € 20,95 (1xpw)
Zwemtraining        € 33,95 (1xpw)
Prijzen zijn per 4 weken. Lessen zijn op vaste tijden. 
Onder 15 jaar is er alleen toegang op de tijden van de lessen

KLIMMEN
Locatie Breda
Cursus Veilig Zekeren       € 46,50 | Gratis voor leden
Vrij klimmen         € 11,50 | Gratis voor leden

ZWEMMEN
ABC Zwemmen – Reguliere cursus (45 minuten)   € 59,95
ABC Zwemmen – Snelcursus  (120 minuten)    € 184,95
ABC Zwemmen – Privéles (30 minuten)     € 214,95
ABC Zwemmen - Privéles (30 minuten) 2e kindje   € 99,95
Inschrijfgeld, inclusief Swimsafe pakje t.w.v. € 60   € 60,00 
Volwassen zwemles – Reguliere cursus (30 minuten)   € 44,95
Babyzwemmen (30 minuten)      € 32,95
Peuterzwemmen (30 minuten)      € 41,95
Zwemmen met fibromyalgie      € 37,95
Prijzen per 4 weken

Diplomakosten        € 27,50
Vrijzwemmen los bezoek       €   6,50
Vrijzwemmen 12 rittenkaart      €  65,00
*) 2 volwassen en max. 3 kinderen tot 21 jaar wonend op hetzelfde adres

**) abonnement stopt automatisch per 1 april       Geldig van 1-1-2023 t/m 31-12-2023



PRIJSLIJST 2023
Geldig van 1-1-2023 t/m 31-12-2023

TENNIS & SQUASH

Algemene regels
Squash en tennis dal- en piektijden:
•	 Dal tarief: Ma-vr 9.00- 19.00, 22.00-23.00, zaterdag 9.00-14.00 en zondag 12.00-14.00. 
•	 Piek tarief: Ma- vr 19.00-22.00. zondag 9.00-12.00.

Regeling fitnessleden
•	 Reserveren niet mogelijk, dus op basis van beschikbaarheid;
•	 Zeker zijn van een baan: wel reserveren. Dan betaalt u het geldende tarief;
•	 Squash: maandag t/m vrijdag tot 17.00 en in het weekend gratis;
•	 Buitentennis is altijd gratis;
•	 Binnentennis is altijd € 26,- per uur.

Reserveren
Maximaal 48 uur vooraf m.u.v. de contractbanen.

TARIEVEN

Tennisabonnementen 
•	 Maximaal 48 uur vooraf reserveren. Onbeperkt tennis. Prijs is per persoon op de baan.
•	 Senior: € 25,95 per 4 weken
•	 Junior: € 13,95 per 4 weken

Combi-abonnement tennis / fitness
•	 Jaarabonnement € 64,95 per 4 weken. 

Squash losse baanhuur 
•	 Maximaal 2 betalende personen per baan
•	 Dal € 8,25 per persoon
•	 Piek € 10,50 per persoon

Tennis losse baanhuur
•	 Binnen: € 26,- per uur
•	 Buiten: € 21,- per uur

Padel losse baanhuur
•	 Daltijden: € 26,- per uur
•	 Piektijden: € 32,95 per uur

12 rittenkaart
•	 Tennis: € 260,-
•	 Squash: € 180,-


