Start seizoen 2021-2022
Aqua-Fitness en Aqua-Vitaal
Beste bezoeker,
Nu de zomervakantie begonnen is willen wij jullie alvast informeren over de start van het nieuwe
zwemseizoen. De zomervakantie is van maandag 26 juli 2021 tot en met zondag 5 september 2021, in deze
periode zijn onze accommodaties gesloten of zijn er aangepaste openingstijden en worden er beperkt AquaFitness en Aqua- Vitaal lessen aangeboden. Jouw abonnement is die periode niet geldig. Meedoen aan deze
lessen kan middels het aanschaffen van losse lessen of het zomerabonnement. De normale programmering zal
starten in de week van 6 september 2021. Vanaf 6 september 2021 zijn alle abonnementen weer geldig, deze
zijn door ons verlengd; je hoeft zelf niets te doen.
Heb je een abonnement voor Aqua- Fitness? Dan mag je in al onze accommodaties aan alle AquaFitnesslessen deelnemen. Heb je een abonnement voor Aqua- Vitaal, dan mag je in al onze
accommodaties aan alle Aqua-Vitaallessen deelnemen.
Voor alle lessen geldt dat je van te voren moet reserveren. Dit kan via de webshop
https://www.sportintilburg.nl/webshops .
Op de volgende dagen zijn onze accommodaties gesloten óf zijn er aangepaste openingstijden en gaan de
lessen niet door:
• 25 december 2021
1ste Kerstdag
• 26 december 2021
2de Kerstdag
• 1 januari 2022
Nieuwjaarsdag
• 18 april 2022
2de Paasdag
• 27 april 2022
Koningsdag
• 26 mei 2022
Hemelvaartsdag
• 6 juni 2022
2de Pinksterdag
In de volgende weken zijn er op onze accommodaties aangepaste openingstijden:
• Herfstvakantie
25 oktober t/m 31 oktober 2021
• Kerstvakantie
27 december 2021 t/m 9 januari 2022
• Carnavalsvakantie
28 februari t/m 6 maart 2022
• Meivakantie
25 april t/m 8 mei 2022
Er worden geen lessen verrekend tijdens deze dagen of op andere aangepaste openingstijden/ vakanties.

Wij zorgen ervoor dat tijdens vakanties zoveel mogelijk lessen door blijven gaan. Aangezien je op alle
accommodaties aan al deze lessen deel mag nemen betalen wij geen geld en/of lessen retour, als je
onverhoopt niet deel kan nemen.
In de vakanties wordt er afgeweken van het reguliere rooster. Het vakantierooster kan je terug vinden op onze
website.
Wanneer je een langere tijd niet kan komen sporten wegens ziekte kun je het abonnement tijdelijk laten
blokkeren.
Vanaf het moment dat je het abonnement laat blokkeren, gelden er 3 weken eigen risico. Alle dagen die je
hierna nog van je abonnement afwezig bent, krijg je bij het abonnement bijgeboekt wanneer je weer komt
sporten. Vergeet dan ook niet om jezelf direct af te melden indien je langere tijd niet kan komen sporten.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd terecht bij de receptie van de zwembaden.
Wij wensen je veel zwemplezier!
Met vriendelijke groet,
De Tilburgse Zwemschool.

