KOERIER 17 maart 2019

Tarieven 2019
SRO heeft de tarieven voor 2019 en de periode van de voorverkoop van de abonnementen bekend
gemaakt. Het SRO zwemseizoen start op zondag 28 april.
Los bad € 4,30
Los bad 65+ (op vertoon van 65+ kaart) € 2,35
12-badenkaart € 43,00
12-badenkaart (65+ op vertoon 65+ kaart) € 23,50
12-badenkaart Haarlem Pas (kaart op naam pashouder) € 23,50

Houtvaartabonnement:

voorverkoop regulier
Jeugd t/m 15 jaar en 65+* €55,00

€ 72,50

€75,00

€100,00

Jeugd t/m 15 jaar en 65+* €68,00

€ 91,00

€93,00

€124,00

Volwassenen

Zomerzwemabonnement**

Volwassenen

* De voorverkoop van seizoenabonnementen eindigt op vrijdag 26 april. Je profiteert van
voorverkoopkorting op het reguliere tarief. Dit is mogelijk tijdens kassa-uren van SRO in zwembad De
Planeet en het Boerhaavebad. In de Houtvaart zelf is ook voorverkoop vanaf dinsdag 23 april t/m vrijdag
26 april 2019 van 18.00 - 20.00 uur aan de kassa in de Houtvaart.

** Met een zomerzwemabonnement kan je gedurende het Houtvaartseizoen (28 april t/m 1 september
2019) vier maanden gebruik maken van het Boerhaavebad, zwembad De Planeet en de Houtvaart tijdens
publieksuren.

De abonnementen en 12-badenkaarten worden op een zwembadpas van SRO gezet. Heb je al een
zwembadpas van SRO uit zwembad De Planeet of het Boerhaavebad? Dan kan het abonnement of de 12badenkaart hieraan toegevoegd worden. De SRO geeft de voorkeur aan pinbetalingen.

Informatie over de tarieven en de data van de (voor)verkoop is ook te vinden op de site www.houtvaart.nl.

Zaterdag 27 april (Koningsdag) start het seizoen voor de Vrienden (7.00 - 9.30 uur). Het vriendenseizoen
eindigt op zondag 15 september 2019 om 10.00 uur.

De jaarlijkse folder van SRO met informatie over de activiteiten is beschikbaar op de Algemene
Ledenvergadering van dinsdag 26 maart 2019 en tijdens de voorverkoop aan de kassa van de diverse
baden.

************

Sponsoring door de Vomar
Doe je nog niet mee? Vraag de gratis Klant-is-Koningkaart aan bij de Vomar. De kaart dient op naam te
staan. Geef het nummer en de naam waaronder deze is geregistreerd door aan Didy Karman (0235314517) of mail aan: dkarman@kpnmail.nl. Toon bij elk bezoek aan de Vomar je klantenkaart bij de
kassa. De Vomar betaalt dan automatisch 0,5% van het door jou besteedde bedrag uit aan onze
vereniging.
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