
  

ZOMERABONNEMENT 2022 
 

 
Ook dit jaar kunt u weer voordelig een zomerabonnement aanschaffen. 
In de voorverkoop zelfs met extra voordeel! 
 
Voor wie? 

• Kinderen en volwassen vanaf 4 jaar (Kinderen tot en met 3 jaar mogen gratis 
mee naar binnen als één van de ouders een abonnement heeft). 

 
Kosten: 

• Voorverkoop (van 8 april t/m 22 april) €48,00 per persoon. 
(Kijk op de achterzijde van dit formulier op welke tijdstippen abonnementen 
kunnen worden aangeschaft) 

• Normale verkoop (van 23 april t/m 4 sept) €55,00 per persoon. 
• Borg pasje €5,- (inclusief €1,15 administratiekosten.) Bij inlevering van de 

kaart ontvangt u €3,85 terug. 
 

Wat moet u meenemen: 
• Een ingevuld inschrijfformulier (achterzijde van dit formulier) 
• De aanvrager van het abonnement dient zelf aanwezig te zijn i.v.m. het maken 

van een digitale foto. 
 

Geldig van/voor: 

• 23 april t/m 4 september 2022 
tijdens het recreatieve zwemmen in het buitenbad en/of recreatiebad, 
volgens de openingstijden. (Zie de website voor de meest actuele informatie) 

• Indien er Coronabeperkingen terugkomen, kan dit gevolgen hebben voor de 
openstelling van onze zwembaden. Hierover communiceren we dan tijdig. 

• Het buitenbad is alléén geopend bij een temperatuur van minimaal 21 graden 
Celsius.  

• Bij een temperatuur van 26 graden Celsius of meer is het recreatiebad 
gesloten. U kunt dan gebruik maken van het buitenbad. 

• Maatstaf is het 1Limburg-weer van 10.00 uur op de dag zelf. Kijk op het 
overzichtskaartje bij de temperatuur van Midden-Limburg. 

 

Contactgegevens Recreatiebad De Roerdomp 

Achilleslaan 2C 

6042 JV Roermond 

Tel: 0475-359103 

Website: www.roermondzwemt.nl 

 



  
 
Aanvraag zomerabonnement voor periode 23 april t/m 4 september 2022 

 

Naam pashouder:  

Geboortedatum:  

Adres:  
 
 

Postcode & woonplaats:  

Telefoonnummer  

e-mailadres:  

*Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de aanmaak van het zomerabonnement en worden niet verstrekt 

aan derden 

Voorwaarden: 

•  Abonnementen in de voorverkoop (van 8 t/m 22 april) kunnen aangevraagd worden van: 

 Maandag t/m donderdag van 10.00-12.00 uur /13.00-15.00 uur en 19.30-20.30 uur. 

 Vrijdag van 10.00-14.00 uur. 

 Zaterdag van 10.00-12.00 en 14.30-16.00 uur. 

Zondag 11.00-12.30 uur en 14.30-16.00 uur.     

• Bij verlies van het pasje heeft u éénmalig de mogelijkheid om voor €5,- een nieuw pasje aan 
te vragen. 

• Bij misdragingen (bijvoorbeeld fysiek of verbaal geweld/bedreigingen jegens klanten of 
personeel, diefstal, fraude met pasjes etc.) wordt het pasje ingenomen zonder 
teruggave van geld. 

• Voor openingstijden verwijzen we u naar de website www.roermondzwemt.nl 

• Het pasje is niet overdraagbaar, derhalve zal bij het activeren van het pasje een digitale foto 
gemaakt worden, die gekoppeld wordt aan het pasje. 

• Bij grote drukte kunnen er geen abonnementen gemaakt worden, omdat dit te tijdrovend is. U 
kunt een los entreekaartje kopen en op een later tijdstip op dezelfde dag terugkomen voor het 
maken van het abonnement. Op vertoon van het reeds betaalde losse entreekaartje zal het 
bedrag van het losse entreekaartje in mindering worden gebracht op de kosten van het 
abonnement. 

 

Hierbij bevestigt bovengenoemde de aanvraag en accepteert hij/zij de voorwaarden en de huisregels 

van het zwembad voor een zomerabonnement bij Recreatiebad De Roerdomp.  

 

 
Handtekening:   _____________________________________________ 
 


