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Zowel in het binnen- als het buiten-
bad (behalve in het wedstrijdbad 
de Tobbe) zijn kinderen zonder 
zwemdiploma en/of onvoldoende 
zwemvaardig zijn, toegestaan, mits 
met zwemvleugels/drijfmiddelen en 
onder begeleiding van een persoon 
van 18 jaar of ouder in badkleding 
die beschikt over voldoende zwem- 
vaardigheid en mee het water ingaat.  

Let op: Kinderen zonder diploma 
mogen niet in het wedstrijdbad De 
Tobbe, ook niet onder begeleiding 
en/of met drijfmiddelen.

In het Groenhovenbad wordt het ‘Protocol Gedragsregels 
Zwembaden’ gehanteerd en zal in voorkomende gevallen 
worden uitgevoerd.

•  De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. Verbaal en/of lichamelijk 
geweld wordt niet getolereerd.

•  De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van jouw eigendommen en/of 
lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

•  Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te houden.
•  Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in dit zwembad worden niet getolereerd.

Bij overtreding van bovenstaande regels kan aangifte volgen bij politie, als mede ontzegging 
en inname abonnement.

HUISREGELS OP EEN RIJTJE

Zwemmen is alleen toegestaan
in zwemkleding.

Verplicht douchen voor het 
zwemmen.

Glaswerk in de zwemzaal en op de 
perrons is niet toegestaan.

Roken en drugsgebruik verboden.

Maak voor het opbergen van jouw 
waardevolle voorwerpen en kleding 
gebruik van de af te sluiten kluisjes 
of garderobekasten.

Niet met schoenen in de zwemzaal 
en het ‘blotevoetengedeelte’ van de 
(kleed)accomodatie.

Hardlopen in de zwemzaal is niet 
toegestaan.

Tobbepad 4
2803 WH Gouda
Tel 0182 694 969

E-mail groenhovenbad@sportpuntgouda.nl
www.sportpuntgouda.nl
      www.facebook.com/SPORT.GOUDA

Onze klachtenprocedure, huisregels en algemene voorwaarden zijn te lezen op www.sportpuntgouda.nl



Tobbe*
(half wedstrijdbad)

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

alle leeftijden 
banen zwemmen

07.00-10.30 07.00-12.00 07.00-12.00 07.00-12.00 07.00-12.00

dames 
zwemmen 16+

10.30-12.00

alle leeftijden 18.30-20.00 09.00-14.30

banen 
zwemmen 16+

18.30-20.00 20.00-22.00 20.00-22.00

banen 
zwemmen 12+

09.00-10.30 
(heel bad)

10.30-12.00 
(1/3 bad)

Spaardersbad 
(middenbad)

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

vrijzwemmen 16+ 07.00-10.00 07.00-10.00 07.00-10.00 07.00-11.00 07.00-10.00

zwemles door 
ouders met behulp 
van stuurkaarten 
en personeel

09.00-10.00

ouder en kind 
zwemmen t/m 
12 jaar

10.00-12.00

aqua joggen 16+ 10.00-10.45 10.00-10.45 10.00-10.45 19.45-20.30

aqua fit 16+ 10.45-11.30 10.45-11.30  

multi swim 55+ 13.00-15.00 13.00-15.00

alle leeftijden 13.45-15.00 12.00-14.30

banen
zwemmen 16+ 

20.00-22.00

Trefkuil
(doelgroepenbad)

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

warm water 
zwemmen 16+

07.00-09.00 07.00-09.00 07.00-09.00 07.00-09.00    

baby- en peuter-
zwemmen 
onder begeleiding**

09.15-10.45 18.30-19.30 09.15-10.45 09.15-10.45    

water-
gymnastiek 55+

10.45-11.45  10.45-11.45

warm water 
zwemmen 16+

11.00-12.30 
20.30-22.00

    

zwemles ouder 
aan kind

09.00-10.00

zwemmen 55+ 13.00-15.00 13.00-15.00

ouder en kind 
t/m 12 jaar

 13.45-15.00  15.30-17.00 10.00-14.30

aqua joggen 16+ 19.45-20.30  

aqua fit 16+ 20.30-21.15 20.45-21.30 

Particuliere zwemles 
Per 45 minuten  € 9,90
Leskaart 3x (3 weken)  € 29,70
Leskaart 6x (6 weken)  € 59,40
Inschrijfgeld  € 20,30
 
Recreatief zwemmen, Multiswim 55+ 
0 t/m 3 jaar  €  1,65
4 t/m 12 jaar  € 3,35
13 jaar en ouder  € 4,50

10 badenkaart (1 jaar geldig)  
0 t/m 3 jaar  €  14,65
4 t/m 12 jaar  €  30,15
13 jaar en ouder  €  40,20

25 badenkaart (1 jaar geldig)
0 t/m 3 jaar  €  32,50
4 t/m 12 jaar €  67,00
13 jaar en ouder  €  89,35

50 badenkaart (1,5 jaar geldig)
13 jaar en ouder € 169,75

Seniorenkaart v.a. 65 jaar
Seniorenkaart 1/2 jaar € 81,20
Seniorenkaart 1 jaar € 152,25

Baby- en peuterzwemmen
Los bad 1 ouder en 1 kind € 6,50
10 badenkaart (1 jaar geldig) €  58,50
25 badenkaart (1 jaar geldig) € 129,95
Eendjes diploma  € 13,65

Aqua joggen 16+, Aquafit 16+, 
Watergymnastiek 55+
Losse les  €  6,50
10 badenkaart (1 jaar geldig) €  58,50
25 badenkaart (1 jaar geldig) €  129,95

Zwemles ‘ouders aan kind’ m.b.v.
stuurkaarten en bad personeel
1 ouder en 1 kind  € 10,15
Extra kind of ouder per persoon € 3,35
5 badenkaart (3 mnd geldig) € 43,15
Diplomazwemmen incl. diploma € 10,15

Kinderfeestje 
Per kind (inclusief entreekaartje € 8,15
zwembad, patat, snack en  
glas siroop) Minimaal 6 kinderen, 
begeleiding verplicht.

Administratiekosten
Groenhovenbadpas € 5,10
Duplicaat pas €  12,70

* De Tobbe is alleen toegankelijk met een zwemdiploma.  
** Kijk voor meer informatie en indeling van de groepen in de baby- en peuterzwemmen folder of op de website. Drukfouten en wijzigingen onder voorbehoud

OPENINGSTIJDEN GROENHOVENBAD

TARIEVEN Per 1 september 2018

Kijk voor de meest actuele informatie over openingstijden op www.sportpuntgouda.nl


