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Veilig - vertrouwd en actief uitje
Op het moment van schrijven van de teksten voor dit magazine 
(februari 2021) is Nederland donkerrood gekleurd op de COVID-19 
kaart en zijn we allemaal wederom beperkt in onze bewegingsvrijheid. 
Het is echter onverstandig om in deze periode niet tot nauwelijks in 
beweging te komen. Regelmatige lichaamsbeweging stimuleert het 
immuunsysteem, is goed voor de conditie van hart en longen, houdt 
spieren, pezen en botten sterk en vermindert gevoelens van angst en 
stress. 

In deze tijden is het dus belangrijker dan ooit om aan je gezondheid te 
werken. Ook in 2021 wil het team van de Doetsekom deze mogelijk-
heid voor jong & oud bieden in een veilige en vertrouwde omgeving.

Registratie
Vanaf seizoen 2021 worden alle bezoekers per dag geregistreerd. De  
abonnementhouders scannen hiervoor de abonnementspas bij het  
loket van het zwembad. Dagbezoekers registreren online en krijgen  
toegang door het tonen van de bevestiging bij het loket van het zwem-
bad. 

Aanbod abonnementen
In 2021 bieden we twee abonnementsvormen aan:

 Basis abonnement voor 6 maanden (hoogseizoen)
 Doetsekommer all-in abonnement voor 12 maanden   

 (keuze uit: abonnement 18+, junior of familie abonnemnt)

Voor seizoen 2021 zijn er in  
totaal 1400 abonnementen beschikbaar. 

ABONNEMENTEN & TICKETS

Online losse tickets (beperkt per dag te koop)
Met ingang van seizoen 2021 zijn losse tickets voor een bezoek aan 
de Doetsekom of deelname aan activiteiten op het terrein alleen nog 
maar online te koop. Let op: er is een daglimiet. Tickets kunnen alleen 
voor de betreffende dag gekocht worden, dus niet voor een datum in 
de toekomst.

      Dagticket de Doetsekom    € 7,50 p/p
      (maximaal 4 kaarten per transactie)

Met een los ticket mag je (gelijk aan het basis abonnement) gebruik 
maken van alle faciliteiten in en rondom het zwembad zoals: glij- 
banen, startblokken en duikplank (m.u.v. de tijdsblokken die gelden 
voor banenzwemen), speeltoestellen, jeu de boules baan*, beachvol-
leybalveld*, kleedkamers, ligbedden, parasols. 

Uiteraard zijn gratis WiFi op het terras, rondom het peuterbad en de 
ligweide en parkeergelegenheid ook inbegrepen. Dagactiviteiten zijn 
inbegrepen, met uitzondering van deelname aan de Zwem4daagse, de 
Triathlon, Aquafit- en zwemlessen.

*  In het laagseizoen (oktober t/m maart) is er een consumptie bij Sportcafé 't Kommetje  
inbegrepen bij de ticketprijs. Ook mag je 1 uur gebruik maken van de  jeu de boules baan of 
het beachvolleybalveld. In het hoogseizoen (april t/m september) zijn de kosten van deze 
faciliteiten € 5,- per uur. 

Als Doetsekommer kun je met je abonnement 12 maanden all-in genieten van alle faciliteiten bij de Doetsekom!“



Doetsekommer all-in abonnement
Ben jij 18 jaar of ouder en wil je maximaal profiteren van je abon-
nement? Kies dan voor ‘Doetsekommer all-in’. Met dit abonnement 
profiteer je gedurende 12 maanden van alle voordelen en steun je de 
Doetsekom het jaar rond.

Uiteraard ontvang je als all-in Doetsekommer 
 een startbewijs voor de Zwem4daagse, 
 profiteer je van het partnership met Beter Doen Vitaal,
 ontvang je gratis €7,50 bartegoed per kwartaal en  
 heb je de mogelijkheid om op woensdag- en vrijdagmorgen van  

 7.00 - 9.30 uur banen te komen zwemmen. 

In het winterseizoen gelden andere tijden en organiseren we meerdere 
malen per maand leuke activiteiten die zijn inbegrepen bij je all-in 
abonnement. Check de openingstijden voor het laagseizoen (oktober 
tot en met maart) op pagina 39.

Junior Doetsekommer all-in abonnement
Zelf geen waterrat, maar je kind wel? Kies dan voor de junior variant 
van het Doetsekommer all-in abonnement voor kinderen tot en met 
17 jaar. Dit abonnement dient door een ouder/ verzorger te worden 
afgesloten, die hiermee garant staat voor het gedrag van de junior 
abonnementhouder.

12-badenkaart

Met een all-in abonnement is het mogelijk om met korting 
een vriendje/ vriendinnetje tot en met 17 jaar uit te nodigen 
voor een dag waterpret. Hiervoor kan online een 12-baden-

kaart worden aangeschaft voor € 75,- per kaart.

Doetsekommer Familie all-in abonnement
Met het hele gezin genieten en profiteren van alle all-in voordelen? Dat 
kan voordelig met het familie abonnement. Het eerste gezinslid is aan-
sprakelijk voor alle gezinsleden en eventuele introducees. Het tweede 
en daaropvolgende gezinslid ontvangt een korting t.o.v. het reguliere 
all-in tarief (voorwaarde: woonachtig op 1 huisadres). Kinderen t/m 1 
jaar zijn gratis bij een familie all-in abonnement. 

Aansprakelijkheid
 
Als ouder/ verzorger ben je 
verantwoordelijk voor de min-
derjarige abonnementhouders 
en eventuele introducees van 
een 

In 2021 bieden we naast het basis abonnement ook een all-in abonnement aan. Hieronder geven we je een overzicht van de voordelen en de  
verschillen tussen de diverse abonnementsvormen.

        familie en/of junior all-in abonnement.
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Met het basis-abonnement...

  heb je in seizoen 2021 van 3 april tot en met 1 oktober gegarandeerd 
(met uitzondering van externe evenementen) toegang tot ons zwembad, 
gedurende 7 dagen per week (check tijdsblokken pagina 41).

  mag je gebruik maken van alle faciliteiten in en rondom het zwembad 
zoals: glijbanen, startblokken en duikplank (met uitzondering van de tijds-
blokken die gelden voor banenzwemmen), speeltoestellen, jeu de boules 
baan*, beachvolleybalveld*, kleedkamers. Uiteraard zijn gratis WiFi op 
het terras, rondom het peuterbad en de ligweide en parkeergelegenheid 
ook inbegrepen.

  ontvang je periodiek een online nieuwsbrief met daarin een overzicht van 
alle activiteiten.

  kun je gratis meedoen aan alle sport-en-spel activiteiten in samenwerking 
met o.a. GIGA Molenlanden en de Halte (met uitzondering van de Zwem-
4daagse, Triathlon, Aquafit, zwemlessen). 

 Basis abonnement [online aankoop vóór 01.04.21] € 75,00 p/p

 Basis abonnement [online, vanaf 01.04.21] € 90,00 p/p
 
    

 
* In het hoogseizoen (april t/m september) bedragen de kosten van deze faciliteiten 
 voor basis-abonnementhouders € 5,- per uur. In het laagseizoen (oktober t/m maart) is  
	 het	basis-abonnement	niet	geldig	en	dient	er	een	los	dagticket	gekocht	te	worden.

Betaalde activiteiten Prijs all-in abonnee Prijs basis abonnee Prijs niet-abonnee

Ticket Zwem4Daagse gratis  € 10,- € 15,-

Ticket Triathlon  € 10,-  € 20,-  € 20,-

Aquafit losse les/ kaart 10x € 7,- / € 55,- € 7,50 / € 67,50  € 7,50 / € 67,50

Borstcrawlles (kaart 10x) € 75,- € 125,- € 125,-

Zwemles diploma A  zie pagina 29 zie pagina 29 zie pagina 29

Jeu de boules baan/  
Beachvolleybalveld

gratis
€ 5,- p.u. hoogseizoen/ 
los ticket laagseizoen**

€ 5,- p.u. hoogseizoen/
los ticket laagseizoen**

Bestellen van een abonnement kan eenvoudig  
& makkelijk via www.dedoetsekom.nl“

** Hoogseizoen april t/m september 
 Laagseizoen oktober t/m maart
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DOETSEKOMMER ALL-IN
(VANAF 18 JAAR) 

JUNIOR DOETSEKOMMER ALL-IN
(TOT EN MET 17 JAAR)

DOETSEKOMMER FAMILIE ALL-IN
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€ 57,50 per kwartaal € 32,50 per kwartaal 1e persoon (18 jaar +)      € 57,50

2e persoon (18 jaar +)      € 29,50
3e persoon (18 jaar +)      € 19,50 
> 4e persoon (18 jaar +)   € 10,- 
 
1e persoon (< 18 jaar)      € 27,50
2e persoon (< 18 jaar)      € 10,- 
> 3e persoon (< 18 jaar)   € 5,-

Bartegoed € 7,50 per kwartaal Bartegoed € 5,- per kwartaal Bartegoed € 10,- per kwartaal

Health check t.w.v. € 60,- (per seizoen) Health check t.w.v. € 60,-  (per seizoen)*

Korting Beter Doen Vitaal Korting Beter Doen Vitaal *

Korting Triathlon, Aquafit- en borstcrawlles Korting Triathlon, Aquafit- en borstcrawlles*

is verantwoordelijk voor:

  12 maanden sporten & recreëren tijdens openingstijden 
  Gratis  reserveren van jeu de boules baan en beachvolleybalvelden 
  Mogelijkheid tot aankoop 12-badenkaart voor een introducé t/m 
17 jaar met korting (in plaats van dagticket voor € 7,50) 

 Gratis gebruik warme douche (muntje verkrijgbaar bij de kassa)
  Gratis ticket Zwem4daagse ter waarde van € 10 p/p 
  Ticket Doetsekommer feestdag 

Algemene voordelen Doetsekommer all-in abonnement:

>-

>-

    De totaal prijs van een all-in familie abonnement wordt via de website berekend op  
basis van de leeftijd van de gezinsleden op peildatum 1 april van het betreffende jaar. 

   Bij een familie abonnement is de eerste persoon 18 jaar en ouder verantwoordelijk voor de 
overige gezinsleden (kan niet als individu worden afgesloten). 

   Kinderen t/m 1 jaar zijn gratis bij het all-in familie abonnement!



 | 5  

Met het all-in abonnement...
  is het mogelijk om 12 maanden per jaar te sporten en recreëren 
op het terrein van de Doetsekom, incl. jeu de boules baan, beach- 
volleybalveld, ligweide en speeltoestellen (check de tijdsblokken 
voor het laagseizoen op pagina 39).

  heb je in seizoen 2021 van 3 april tot en met 1 oktober gegaran-
deerd (m.u.v. externe evenementen) toegang tot ons zwembad  
gedurende 7 dagen per week, inclusief de exclusieve uren op 
woensdag- en vrijdagmorgen  (openingstijden pagina 41).

  kun je 12 maanden per jaar gratis meedoen aan alle sport-en-spel 
activiteiten in samenwerking met onder andere de Halte en GIGA 
Molenlanden. We streven er naar om in het laagseizoen 2x per 
maand een activiteit te organiseren, bijvoorbeeld jeu de boules 
competitie, bootcamp voor de jeugd, seniorenmiddag, voetbal- 
clinic, winterwandeling of bingo middag.

  mag je gebruik maken van alle faciliteiten in en rondom het zwem-
bad zoals: glijbanen, startblokken en duikplank (met uitzondering 
van de tijdsblokken die gelden voor banenzwemen), speeltoestel-
len, jeu de boules baan, beachvolleybalveld, kleedkamers, ligbed-
den, parasols. Uiteraard zijn gratis WiFi op het terras, rondom het 
peuterbad en de ligweide ook inbegrepen. Evenals gratis parkeren.

  ontvang je aan het begin van het seizoen een bartegoed (hoogte 
van dit bedrag is afhankelijk van je abonnementsvorm) en mag je 
gratis gebruik maken van de warme douche (muntje te verkrijgen 
bij de kassa van het zwembad). Note:

- bartegoeden worden per kwartaal bijgeschreven op de barpas 
- bartegoeden op de pas komen met ingang van het volgende  
 seizoen (1 april 2022) te vervallen.

  ontvang je korting op een ticket voor de Triathlon,  Aquafit en borst-
crawl zwemles (geldig voor 18 jaar en ouder).

  ontvang je een startbewijs voor de Zwem4daagse t.w.v. € 10,-

  ben je welkom op de exclusieve all-in Doetsekommer feestdag.

  heb je de mogelijkheid een 12-badenkaart te kopen om een  
introducé t/m 17 jaar tegen gereduceerd tarief mee te nemen 
naar zwembad de Doetsekom (op eigen verantwoording). Note: 
- tegoeden op de 12-badenkaart komen met ingang van het  
 volgende seizoen (1 april 2022) te vervallen.

  abonnementhouders 18 jaar en ouder profiteren per seizoen van: 
- een gratis health check t.w.v. € 60,- bij Beter Doen Vitaal 
- een gratis proefles uit de Beter Doen Vitaal sport & beweeg  
 activiteiten (m.u.v. Personal training) 
- 10% korting op de eerste drie maanden van een  
 abonnement bij Beter Doen Vitaal  
 - www.beter-doen.nl/abonnementen/

  ontvang je periodiek een online nieuwsbrief met 
daarin een overzicht van alle activiteiten.
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Voorwaarden all-in & basis abonnement: 
  Voor aanschaf van een abonnementspas 
betaal je eenmalig een bedrag van € 9,95.  
Bij verlies dient dit bedrag wederom betaald 
te worden. 

  Basis abonnement dient direct online betaald te worden.  
Bij een all-in abonnement zijn er twee opties:

 - betaal via een automatische incasso op de 
  eerste dag van het kwartaal

 - ontvang 5% korting op het totaalbedrag* bij betaling van  
  het volledige abonnementsgeld voor 12 maanden bij  
  aanschaf van je abonnement via de website

  Abonnementen worden automatisch verlengd met ingang 
van 1 april van het volgend seizoen (opzegtermijn 1 maand). 
Medio januari 2022 ontvang je van ons een mail voor de  
betaling van het abonnement voor seizoen 2022. * 
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