
Tarieven Stedelijke zwembaden

CLUBS/VERENIGINGEN

Huurprijzen

Zwemschool, - club, duikclub, zwemgroep, …, lid van sportraad € 5,00 per baan en per uur

Zwemschool, - club, duikclub, zwemgroep, …, niet-lid van sportraad € 7,50 per baan en per uur

Competitieclub, lid van sportraad € 2,50 per baan en per uur

Competitieclub, niet-lid van sportraad € 3,80 per baan en per uur

Commerciële activiteit € 12,75 per baan en per uur

SCHOLEN

Toegangsprijzen

Leuven € 1,00 per leerling

Niet-Leuven € 2,20 per leerling

PARTICULIER

Toegangsprijzen

Leuven Niet-Leuven

Volwassene € 2,90 € 4,40

Volwassene reductie € 2,20 € 3,30

Personeelslid stad Leuven € 2,20 € 2,20

Kind (4-18 jaar) € 1,70 € 2,70

kind (4-18 jaar) reductie € 1,30 € 2,00



Abonnementen

Leuven Niet-Leuven

10-beurten volwassene € 25,00 € 40,00

10-beurten volwassene reductie € 22,00 € 33,00

25-beurten volwassene € 55,00 € 85,00

25-beurten volwassene reductie € 55,00 € 82,50

Jaarabonnement volwassene € 130,00 € 215,00

Jaarabonnement volwassene reductie € 99,00 € 161,00

10-beurten kind (4-18 jaar) € 15,00 € 23,00

10-beurten kind (4-18 jaar) reductie € 13,00 € 20,00

25-beurten kind (4-18 jaar) € 35,00 € 55,00

25-beurten kind (4-18 jaar) reductie € 32,50 € 50,00

Jaarabonnement kind (4-18 jaar) € 100,00 € 140,00

Jaarabonnement kind (4-18 jaar) reductie € 76,50 € 104,00

Reductie volwassene = EY-card, RVV-statuut, kaart BGJG, studentenkaart, personen met een handicap en hun begeleider, +55-jarigen op 
vertoon van identiteitskaart

Reductie kind = EY-card, RVV-statuut, kaart BGJG, studentenkaart, personen met een handicap en hun begeleider



ANDERE

Niet-sportactiviteit, Leuvense inwoner/organisatie € 30,00 per baan en per uur

Niet-sportactiviteit, niet-Leuvense inwoner/organisatie € 45,00 per baan en per uur

Zwemdiploma's en bijhorende badge € 1,30 per stuk

Verlies polsbandje voor een locker € 12,00 per stuk

ALGEMENE BEPALINGEN

Commercieel tarief = van toepassing op activiteiten van een gebruiker die een winstoogmerk of zakelijke belangen als doelstelling heeft, met uitzondering 
van de vzw's.

Instructiebaden Kessel-Lo en Wilsele = 1 baan

Instructiebad Sportoase = 4 banen

Recreatiebad Sportoase = 1 baan

Zwembad Sint-Pieterscollege = 3 banen

Zwembad Heilig-Hart = 5 banen


