
Sportcentrum De Wilgenring 
Tarieven 2023

Zwemlessen kinderen
Inschrijfgeld en diplomazwemmen
Inschrijfgeld €  19,00 
Diplomazwemmen  €  25,50

Abonnement ZwemABC
Regulier €  46,00* 
Kleine groepen €  90,85* 
Privé les €  159,00*

ZwemABC pakket  € 869,50**

(incl. diplomagarantie, exclusief diploma kosten) 

Abonnement Zwemvaardigheid
& Snorkelen
Regulier  €  46,00*

* 4 weken geldig
** wordt in 2 termijnen afgeschreven

Tarieven
In Sportcentrum De Wilgenring kun je  
alleen pinnen. Op onze sportkaarten zit 
een beperkte geldigheid. De receptieme-
dewerker kan je hier meer over vertellen.

Baby & Peuter zwemles 
Proefles 0-1 jaar gratis bij gebruik 
 ‘sleutel van Rotterdam’ 
Losse les €  7,90 
6x lessenkaart (12 weken geldig) €  42,80
12x lessenkaart (30 weken geldig) €  85,45
Diplomazwemmen  € 5,55

Voor € 1,00 p.p. extra is het mogelijk om op zondag na 

een les te blijven voor gezinszwemmen.

Kinderfeestjes 
Zwemfeestje  € 13,35
Discofeestje  € 16,05
Zeemeerminfeestje  € 24,05
Onderwaterscooterfeestje  € 26,75

Bovenstaande prijzen zijn per 
persoon, vraag bij de kassa naar de 
mogelijkheden.



Sportcentrum De Wilgenring 
Melanchtonweg 70
3052 KV Rotterdam
T: 010 268 83 25
sportbedrijfrotterdam.nl

Aquasporten 
Algemeen
excl. Floatfit 
Losse les €  7,00 
12x lessenkaart (6 mnd geldig)  €  70,00
Losse les 65+  €  6,30
12x lessenkaart 65+ (6 mnd geldig) €  63,00 

Aquasporten
Plus
incl. Floatfit 
Losse les €  7,90
12x lessenkaart (6 mnd geldig) €  79,00
Losse les 65+ €  7,20
12x lessenkaart 65+ (6 mnd geldig)  €  72,00 

Vrij-/gezinszwemmen
Los kaartje  €  5,35
Los kaartje 65+ €  4,15
Los kaartje t/m 3 jaar €  3,65

Combiticket
12x vrij-/gezinszwemmen  €  53,45
(6 mnd geldig) 
25x vrij-/gezinszwemmen  €  106,90
(1 jr geldig)

Badenkaart
Banenzwemmen €  4,65
Banenzwemmen 65+ €  4,15
12x badenkaart (6 mnd geldig) €  46,50
25x badenkaart (1 jr geldig) €  93,00
Jaarabonnement €  348,75* 

* persoongebonden en niet overdraagbaar

Overige 
Aanschaf / vervanging sportpas  €  5,10 
Zwemvleugels  €  7,70 
Diplomamedaille  €  4,50 
Plastic overschoentje €  0,55
Zwemluier  €  2,60 
Polsbandje zwemles  €  1,00
Lockermuntje € 1,05

Algemene informatie
 Sportpas: je betaalt de zwemactivi-

teiten in Sportcentrum De Wilgenring 
met een sportpas (aanschaf € 5,10) of 
een polsbandje (aanschaf € 8,10).

 Zwemles: zit je kind op zwemles? 
Dan mag het kind op vertoon van de 
(geldige) sportpas tijdens het ge-
zinszwemmen gratis zwemmen. Dit 
aanbod geldt als je kind vergezeld 
wordt door minimaal één betalende, 
meezwemmende ouder/verzorger 18+. 

	 Floatfit: alleen mogelijk via online 
reservering. 

	 Wifi: Sportcentrum De Wilgenring 
heeft wifi beschikbaar voor bezoekers.

 

Scan de QR-code 
om direct naar
de website 
te gaan.


