TARIEVEN & HUISREGELS
Tarieven De Geus Sport & Events
Lidmaatschap van 1 maand

25 jaar en ouder 4 - 10 jaar

11 - 15 jaar

16 - 24 jaar

Realflex (onbeperkt)

€ 61,

€ 30,

€ 41,15

75 per maand **

1 keer per week

€ 25,

70 per maand

€ 21,58

per maand

85 per maand

€ 26,73

per maand **

per maand

Lidmaatschap van 1 jaar
Realfit (onbeperkt)

€ 51,45 per maand **

€ 36,00 per maand **

Lidmaatschap van 2 jaar
Realfit (onbeperkt)

€ 46,30

per maand **

Daluren Flex

€ 41,15

per maand

Daluren 1 jaar

€ 36,

Daluren lidmaatschappen
Maandag t/m vrijdag: 09:45 - 16:00 uur
Zaterdag & zondag: 12:00 - 16:00 uur

00 per maand

Extra gezinsleden toevoegen
Parnerdeal

€ 10,00

Kidsdeal

€ 10,

(t/m 17 jaar)

per maand

korting

25 per maand

Actie & Registratiekosten
Kennismakingsmaand actie tarief

€ 27,75

Los bezoek (introducee)

€ 10,00

Eenmalige registratiekosten

€ 14,95

Losse bezoeken
Entree
Sport & Wellness 16+

€ 14,95
€ 10,00 (introducee)

Los klimmen 12+
(Met NKBV pas € 8,00)

€ 10,30 per keer
(incl. materiaalhuur)

10-rittenkaart 16+
(1 jaar geldig)

€ 123,00
+ registratiekosten € 14,95 p.p.

Los klimmen 6 - 11 jaar

€ 8,25 per keer
(incl. materiaalhuur)

Los zonnebank 18+

niet lid: € 7,20 per keer
lid: € 5,15 per keer

12 - rittenkaart klimmen
Geen registratiekosten (1 jaar geldig)

€ 108,15

Klimles volwassenen

niet lid: € 7,20 per keer
lid: € 5,15 per keer

Los vrijzwemmen 4 - 15 jaar *

€ 3,60 per keer

Los vrijzwemmen 0 - 4 jaar *

Gratis

Los squashen 6 - 15 jaar*
Los squashen 16+

•
•
•

€ 15,45 per baan

Bij lidmaatschappen van een jaar of langer geldt een 2 weken gratis en vrijblijvende proefperiode.
Na de contractperiode is de opzegtermijn 1 maand.
Voor betalingsvoorwaarden - zie het inschrijfformulier.

* Onder begeleiding van een volwassen lid
** Lidmaatschappen in aanmerking voor een partnerdeal mits ingeschreven op hetzelfde adres
*** Tarief voor klanten van 24-7PT (maandelijks opzegbaar)

0226 - 333456

receptie@geus.nl

www.geus.nl

TARIEVEN & HUISREGELS
Zwemschool De Geus
Zwemschool De Geus
EasySwim

vanaf 4 jaar

€ 54,17

per maand

60 minuten

Zwemmen (max 5 kinderen)

vanaf 5 jaar

€ 54,17

per maand

30 minuten

Zwemmen privé

vanaf 4 jaar

€ 35,43

per les

Voorbereidend leszwemmen

vanaf 3,5 jaar

€ 31,62

per maand

€ 31,62

per maand

Óf valt binnen lidmaatschap

30 minuten

00 per maand

Óf valt binnen lidmaatschap

30 minuten

Zwemles volwassenen
Ouder/baby en Ouder/kind-zwemmen
Afzwemmen

vanaf 4 maanden

€ 38,

€ 28,32

of € 318,90 per 10 lessen

30 minuten

30 minuten

eenmalig

Huisregels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De polsband dient u bij elk bezoek te gebruiken om in te checken
Bij gebruik van toestellen en sauna is gebruik van een handdoek verplicht
In ons gebouw maar ook op het saunaterras is roken verboden
Het is voor gasten niet toegestaan de geluid- en/of klimaatinstallatie te bedienen
Het is niet de bedoeling om bijv. apparaten/ zonnestoelen vooraf bezet te houden
Wie bij ons komt sporten is lid van de club en in het bezit van een geldig toegangsbewijs
Wanneer u een les wilt volgen kunt u de zaal 15 minuten voor aanvang van de les betreden
Het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties is in de zalen, wellnessfaciliteit en de zwembaden niet
toegestaan
Voor het omkleden kunt u gebruik maken van de de kleedruimtes
Het meenemen van sporttassen in de sportzalen en en wellnessfaciliteit is niet toegestaan
In de sauna geldt geen absolute stilte maar wel rust
Sporten graag op schone binnen schoenen
Onder de douches of in de kleedruimtes is ontharen niet toegestaan
Mobiele telefoons, tablets of E-readers zijn in de sauna niet toegestaan

0226 - 333456

receptie@geus.nl

www.geus.nl

