
Reglement zwemsubsidies 

Doel? 

Het gemeentebestuur wil de zwemsport voor haar inwoners promoten door een korting te geven 

op de kostprijs van een zwemkaart in enkele zwembaden in omliggende gemeenten (een 10-

beurtenkaart in Aartselaar en een 12-beurtenkaart in Hoboken). 

Algemeen: 

Het gemeentebestuur van Schelle geeft haar inwoners een korting op 30 zwembeurten per jaar. 

Deze 30 zwembeurten kunnen gebruikt worden in het zwembad van Aartselaar en/of Hoboken. Bv. 

20 zwembeurten in Aartslaar en 10 zwembeurten in Hoboken. Indien een jaarabonnement wordt 

afgesloten in 1 van de zwembaden zal meteen de maximumkorting gegeven worden.  

Aartselaar: 

Wat?                     Een korting van €10 per herlaadbeurt van 10 zwembeurten 

Deze korting geldt enkel voor inwoners van Schelle ! 

Diverse tarieven voor beurtenkaarten zijn mogelijk, afhankelijk van de leeftijd van de zwemmers, 
het tijdstip waarop je wenst te zwemmen en van eventuele extra kortingen waarvan je gebruik kan 
maken. Deze tarieven kan je terugvinden op de volgende website: https://www.dok3.be/tarieven  
 

Waar kan je een 10-beurtenkaart voor het zwembad van Aartselaar kopen? 

Kleistraat 204, 2630 Aartselaar  

 

Hoe kan je een 10-beurtenkaart kopen en gebruiken? 

Enkel inwoners van Schelle kunnen een korting krijgen op een 10-beurtenkaart voor het 

zwembad van Aartselaar. Enkel de koper zelf en zijn of haar gezin (echtgeno(o)t(e) en/of kinderen) 

kunnen deze kaart gebruiken.                                                                                                 

Werkwijze: 

1. Je koopt de 10-beurtenkaart aan de kassa in het zwembad van Aartselaar.  
2. Het zwembadpersoneel zal je op aanvraag een schriftelijk bewijs van aankoop meegeven. 

Dit bewijs dient om bij de dienst Vrije Tijd de korting te bekomen. 
3. Je brengt het schriftelijk bewijs van aankoop van je 10-beurtenkaart mee naar de dienst 

Vrije Tijd, Parklaan 3 in Schelle. Je vult een formulier in met je gegevens en je 
rekeningnummer om de 10 euro korting te krijgen.  
Dit mag ook digitaal via vrijetijd@schelle.be.  
Dit formulier is terug te vinden op de website van onze gemeente via volgende link: 
https://www.schelle.be/vrije-tijd/sport/zwemkaarten/ 

4. Het kortingsbedrag zal de volgende maand op je rekening gestort worden. 
 

Beperking:  

- elke Schellenaar heeft recht op maximum 30 gesubsidieerde zwembeurten per jaar (= drie  

10-beurtenkaarten).  
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Hoboken: 

Waar kan je een 12-beurtenkaart voor het zwembad van Hoboken kopen? 

In het zwembad Sorghvliedt, Krijgsbaan 20 in 2660 Hoboken. 

 

Hoe kan je een 12-beurtenkaart kopen en gebruiken? 

Iedereen kan via de A-kaart van de stad Antwerpen een 12-beurtenkaart aankopen in het 

zwembad Sorghvliedt in Hoboken. Enkel inwoners van Schelle kunnen aanspraak maken op een 

terugbetaling van 5 euro per 12-beurtenkaart. De tarieven voor deze 12-beurtenkaarten kan je 

terugvinden via volgende link: 

https://www.antwerpen.be/info/55115602b0a8a712058b4964/zwembad-sorghvliedt-in-hoboken  

Werkwijze: 

1. Je koopt de 12-beurtenkaart aan het loket in het zwembad van Hoboken. Je neemt hiervoor 
je A-kaart mee. 

2. Het zwembadpersoneel zal je op aanvraag een schriftelijk bewijs van aankoop meegeven. 
Dit bewijs dient om bij de dienst Vrije Tijd de korting te bekomen. 

3. Je brengt het schriftelijk bewijs van aankoop van je 12-beurtenkaart mee naar de dienst 
Vrije Tijd, Parklaan 3 in Schelle. Je vult een formulier in met je gegevens en je 
rekeningnummer om de 5 euro korting te krijgen. Dit mag ook digitaal via 
vrijetijd@schelle.be. Dit formulier is terug te vinden op de website van onze gemeente via 
volgende link: https://www.schelle.be/vrije-tijd/sport/zwemkaarten/ 

4. Het kortingsbedrag zal de volgende maand op je rekening gestort worden. 
 
Beperking:  

- Elke Schellenaar heeft recht op maximum 30 gesubsidieerde zwembeurten per jaar (= drie  

12-beurtenkaarten).  

Sancties bij misbruiken? 

Bij het vaststellen van misbruiken bij de beurtenkaarten, zal aan de betrokken persoon geen 

zwemsubsidie meer worden toegestaan. 

 

Gegevens van de zwembaden? 

Zwembad Aartselaar:  

Adres:   Kleistraat 204, 2630 Aartselaar   

Openingsuren en sluitingsdagen, kijk op www.aartselaar.be of bel naar 03 870 50 30.  
 

Zwembad Hoboken 

Adres:  Krijgsbaan 20, 2660 Hoboken 

Openingsuren en sluitingsdagen, kijk op www.antwerpen.be of bel naar 03 289 12 10. 
 

En ten slotte …?  Veel zwemplezier! 
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