
Aanvraagformulier abonnement De Delte 2021                                                                       www.dedelte.nl 

 

De abonnementen kunnen via een aanwezige pinautomaat betaald worden (in principe géén 

contante betaling). De actuele tarieven zijn te vinden op de website: www.dedelte.nl. 

GEZINSABONNEMENT  (tarief 2021 € 170,00)   
 
Een gezin bestaat uit maximaal 5 personen waarvan tenminste één ouder of verzorger en hun kinderen 

met een leeftijd t/m 17 jaar. Alle gezinsleden verstrekken een recente pasfoto voorzien van naam en 
geboortedatum op achterzijde. Indien een gezin uit meer dan 5 personen bestaat is het mogelijk extra 

gezinskaarten bij te kopen voor € 31,50 per persoon. 

 

Ouder(s)/verzorger(s) met pasfoto! 

Naam (1) : ……………………………… Voorletter : ………………………  (m/v* ) Geb. datum  : ……………………………… 

Naam (2) : ……………………………… Voorletter : ………………………  (m/v* ) Geb. datum  : ……………………………… 

Adres              : ………………………………………………………………………   Postcode    : ……………………………… 

Woonplaats : ………………………………………………………………………   Telefoon     : ……………………………… 

          Emailadres* : ……………………………… 

 

Overige gezinsleden met pasfoto! 

Naam  : ……………………………… Voornaam : ………………………  (m/v* ) Geb. datum  : ……………………………… 

Naam  : ……………………………… Voornaam : ………………………  (m/v* ) Geb. datum  : ……………………………… 

Naam  : ……………………………… Voornaam : ………………………  (m/v* ) Geb. datum  : ……………………………… 

Naam  : ……………………………… Voornaam : ………………………  (m/v* ) Geb. datum  : ……………………………… 

 

 

Extra kaart met pasfoto!  (tarief 2021 € 31,50) 

Naam  : ……………………………… Voornaam : ………………………  (m/v* ) Geb. datum  : ……………………………… 

Naam  : ……………………………… Voornaam : ………………………  (m/v* ) Geb. datum  : ……………………………… 

 

    

PERSOONLIJK ABONNEMENT   (tarief 2021 € 62,50)   
 

Naam   : ……………………………… Voorletter : ………………………  (m/v* ) Geb. datum  : ……………………………… 

Adres              : ……………………………………………………………………   Postcode    : ……………………………… 

Woonplaats : ……………………………………………………………………   Telefoon     : ……………………………… 

          Emailadres* : ……………………………… 

 

INLEVEREN (volledig ingevuld en met pasfoto!) 

 
Tot 1 mei: bij de bibliotheek (in de inleverbus) of bij het zwembad (in de brievenbus bij de entree) 

Vanaf 1 mei: tijdens de openingstijden van het zwembad (zie website) aan de kassa 
 

Bibliotheek   Schansburg 1  8401 RX  Gorredijk 

Zwembad De Delte  Mientewei 2AA  8401 AA Gorredijk 

 

AFHALEN 

 

Abonnementen kunnen betaald en afgehaald worden bij het zwembad op: 
Vrijdag  23 april van  13.00 uur tot 20.00 uur 

Zaterdag  24 april van  09.00 uur tot 13.00 uur 

 

* Uw e-mailadres kan door ons gebruikt worden om met u te communiceren bij belangrijke informatie. Door het 
invullen van dit formulier geeft u hier toestemming voor.  

 

AANVRAAGFORMULIER ABONNEMENT 

Zwembad De Delte 2021 

http://www.dedelte.nl/

