
Sint-Annazwembad
Wijzigingen vanaf 2020





Nieuwe openingsuren zwembad
Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe én meer uitgebreide openingsuren  
in het zwembad.

 
 
 Schoolperiode

Voor-
middag

Na-
middag

Avond

Ma 7.00
9.00

Di 15.00
17.00

19.00
21.45

Wo 14.00
17.00

18.00
20.45

Do 7.00
9.00

15.00
17.00

19.00
21.45

Vr 11.30
13.00

15.00
17.00

18.30
20.45

Za 14.00
17.45

Zo 8.00
12.00

 
 
 Vakantieperiode

Voor-
middag

Na-
middag

Avond

Ma 7.00
9.00

14.00
17.45

Di 14.00
17.00

18.00
21.45

Wo 14.00
17.00

18.00
20.45

Do 7.00
9.00

14.00
17.00

18.00
21.45

Vr 11.30
13.00

14.00
17.00

18.00
20.45

Za 14.00
17.45

Zo 8.00
12.00



TICKETS
Zwembeurt € 3

BEURTENKAARTEN /  
ABONNEMENTEN

10 beurtenkaarten € 25

Jaarabonnement €140

GROEPSTARIEF
Vanaf 10 personen € 2,50

Nieuwe tarieven 

• Vanaf 1 januari 2020 kost een zwembeurt € 3 en ook de andere 
tarieven worden aangepast. De meeste tarieven waren reeds een 
aantal jaren niet meer aangepast en zijn nu conform met andere 
zwembaden in de buurgemeenten.

• Vanaf januari 2020 zal er geen bemande kassa meer zijn. Voor de 
aankoop of verlengen van je ticket of groepskaart kan je terecht aan 
de kassakiosk of online via www.maldegem.be/webshop.  
Je eerste 10-beurtenkaart en je jaarabonnement dien je aan te kopen 
bij de sportdienst of via www.maldegem.be/webshop.  
Daarna kan je verlengen aan de kassakiosk of via www.maldegem.be/
webshop.



Geen bemande kassa meer?
Hoe kan ik dan komen zwemmen? 

Zwembeurt 

Een zwembeurt  kan aangekocht worden aan de kassakiosk, online op de 
webshop of op de sportdienst. Na aankoop heb je één maand de tijd om 
die zwembeurt te gebruiken. 

10-beurtenkaart/abonnement 

Eerste aankoop: 
De eerste aankoop moet gebeuren door online aan te vragen op de 
webshop of op de sportdienst . Je kan ervoor kiezen om de 10 beurten of 
het abonnement op je ID-kaart te zetten of op een aparte zwemkaart.  

Verlengen: 
De beurtenkaart of het abonnement kan verlengd worden aan de 
kassakiosk, online op de webshop of op de sportdienst. 

Kleine groepen (>= 10 personen) 

Zwembeurten aan het groepstarief kunnen aangekocht worden aan de 
kassakiosk, online op de webshop of op de sportdienst. 

Grote groepen (vanaf +/- 30 personen)
Deze aanvraag moet gebeuren op de sportdienst. 



Hydrobic/Aquafit 

Een enkelvoudige beurt kan aangekocht worden aan de kassakiosk, 
online op de webshop of op de sportdienst.
Een meervoudige beurtenkaart moet de eerste keer aangekocht worden 
door online aan te vragen op de webshop of op de sportdienst. De 
beurtenkaart kan verlengd worden aan de kassakiosk, online op de 
webshop of op de sportdienst.

UiTPAS  

Om te kunnen genieten van het voordeeltarief, een welkomst– of 
omruilvoordeel moet een aanvraag gebeuren op de sportdienst. Dit zal 
niet rechtstreeks kunnen opgenomen worden in het zwembad.

Vernieuwd aanbod
Hydrobic op maandagavond 

De hycrobic blijft behouden. 
(Aquafit op woensdagavond zal voorlopig niet meer aangeboden worden. 
Indien de vraag toch groot blijkt, zullen we de mogelijkheden bekijken.

Start to crawl 

Januari-maart: 10-lessenreeks  
Oktober-december: 10-lessenreeks

Start to swim 

April-juni: 10-lessenreeks



Sportdienst

 050 72 89 70

 info@maldegem.be

 Sporthal Meos / Bloemestraat 36/D,

 9990 Maldegem

  www.maldegem.be/sportdienst

 sportdienstmaldegem

Sint-Annazwembad

 050 72 19 30

 info@maldegem.be

 Sint-Annazwembad / Gidsenlaan zn,

 9990 Maldegem

  www.maldegem.be/zwembadmaldegem

 sportdienstmaldegem

Opmerkingen en vragen
Voor alle opmerkingen en vragen over het zwembad zelf, aankoop 
van zwembeurt(en), het aanbod, … kan je terecht bij de redders of 
op de sportdienst.

We zullen elke opmerking en vraag behandelen, onderzoeken en 
bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Thema avonden op vrijdagavond 

Om de vrijdagavond opnieuw leven in te blazen zal gewerkt worden 

met thema avonden gericht op jonge kinderen en tieners. 

Nieuwe openingsuren cafetaria
De cafetaria paste haar openingsuren aan.
De nieuwe openingsuren kan je raadplegen via  
www.maldegem.be/cafetaria-zwembad.
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