
✔ Maandag tot vrijdag
    van 8u tot 22u
✔ Zaterdag, zondag en feestdagen
    van 8u tot 18u00
✔ 362 dagen per jaar geopend

ONS
AANBOD

RUIME 
OPENINGSUREN

AQUA 
GROEPSLESSEN

✔ Zwemlessen voor zowel kinderen als
    volwassenen
✔ Afgestemd op ieders niveau 
✔ 1x per week les van ervaren lesgever
✔ Diploma uitreiking bij het behalen van
    nieuw niveau

SPORTOASE 
SWIMMING SCHOOL

✔ Sport- en wedstrijdbad
✔ Spraypark met diverse fonteinen voor
    onze jongste bezoekers
✔ Kleuterzone met kids glijbaan
✔ Ontspanningszone met biosauna, 
    zoutblokkensauna en stoombad

UITGEBREIDE
FACILITEITEN

✔ Beleef samen meer sportplezier in het
    water met onze aqua groepslessen.

    Geniet van sport en ontspanning op
    muziek en met tal van extra
    trainingstools voor meer fun. 

Sportoase De Lijster

Lijsterstraat 1, 1840 Londerzeel

052/57.20.00

info.delijster@sportoase.be



NIET-INWONER

ZWEMMEN

* Beurtenkaarten en abonnementen zijn persoonlijk en vooral bedoeld als extra tegemoetkoming voor trouwe klanten, hierdoor zijn
ze onderhevig aan een geldigheidstermijn, afhankelijk van het type en de inhoud. • De gezinskaart geeft recht op 20 beurten voor
gezinsleden op eenzelfde domicilie. • In geval van domiciliëring wordt maandelijks een vast bedrag betaald gedurende een vooraf
bepaalde minimumperiode (3 maanden of 1 jaar). • Trimkaart: uitsluitend voor zwemmen in het wedstrijdbad. • Een beurtenkaart is 6
maanden geldig, een groepslessenkaart is 4 maanden geldig, een kennismakingskaart is 4 weken geldig. Voor de correcte
voorwaarden per tariefformule kan u de volledige informatie terugvinden op www.sportoase.be

ZWEMBEURT GROEP >10 PERS 10 BEURTEN GEZINSKAART MAANDABO JAARABO

KINDEREN -2 JAAR

KINDEREN 2-12 JAAR

OVERIGE (+55 JAAR, ...)

VOLWASSENEN +12 JAAR

TRIMKAART +16
(BAANTJES)

KINDEREN -2 JAAR

KINDEREN 2-12 JAAR

OVERIGE (+55 JAAR, ...)

VOLWASSENEN +12 JAAR

TRIMKAART +16
(BAANTJES)

INWONER

€5,00 €4,00 €40,00

€5,70 €4,50 €45,00 €84,00 €40,00

€6,30 €5,00 €50,00 €45,00

€34,00

€3,10 €25,00

€5,70 €4,50 €45,00

€6,30 €5,00 €50,00 €98,00 €45,00

€7,50 €6,00 €60,00 €50,00

€38,00

ANDERE FORMULES

Opgelet: Om een perfect hygiënisch en proper zwembad na te streven, mag je
in Sportoase enkel zwemmen in aansluitende zwemkledij.

€360,00

€360,00

€360,00

€360,00

/
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/ /

/ /

/ /

/ // /

/ // /

ZWEMSCHOOL

KENNISMAKINGSKAART

1 lessenreeks      €95,00

4 beurten      €20,00

|

|

€60,00|Youth Fitness
van 12 tem 15 jaar

1 maand
3 maanden  

€65,00 per maand
€55,00 per maand
€40,00 per maand

|
|
|12 maanden

€85,00|10 beurten

ANDERE FORMULES

AQUA + GROEPSLESSEN

Het jaarabonnement kan ook via domiciliering afgesloten worden aan een tarief van € 30/ maand.

 


