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Zomerreeksen voor volwassenen 

 
Start To Crawl (STC) 
 
Deze lessen gaan door op maandagavond van 20u30 tot 21u30 
(Op woensdagavond van 20u tot 21u gaan de lessen NIET door in juli & augustus) 
 
Graag online inschrijven per zwembeurt maar uiteraard kan je ook inschrijven voor 
meerdere zwembeurten tegelijk. 
 
Losse beurten aan 11,50€ en abonnementen mogelijk (vanaf 2 beurten) aan 11€ per beurt. 
 
ZOMERREEKS STC: maandag 5 juli + 12 juli + 16 augustus + 23 augustus + 30 augsustus 
 

Start To Swim (STS) 
 
Deze lessen gaan door elke woensdagavond van 18u tot 19u 
 
Graag online inschrijven per zwembeurt maar uiteraard kan je ook inschrijven voor 
meerdere beurten tegelijk. 
 
Losse beurten aan 11,50€ en abonnementen mogelijk (vanaf 2 beurten) aan 11€ per beurt. 
 
ZOMERREEKS STS: woensdag 14 juli + 28 juli + 4 augustus 
 
 
BETALING: graag centjes storten op rekening van AQUANIMO BE42 7512 0194 5754 met 
vermelding van naam + “losse beurt op xx/xx” of “ABO STC” of “ABO STS”. Of contant 
betalen aan de lesgevers mag ook (graag in omslag). 
De abonnementsbandjes voor de zomerreeks kunnen opgehaald worden bij Sophie (van 
Aquanimo) tijdens de weken van 5 juli, van 12 juli, van 9 augustus en van 16 augustus 
(telkens van maandag tot en met vrijdag tussen 9u-17u). Betaal je per les kan je ook gerust 
een (oranje) toegangsbandje vragen aan de kassa van het zwembad bij mijn collega’s van 
LAGO om binnen en buiten te kunnen. 
Abonnementsbandjes kunnen automatisch verlengd worden na inschrijving en betaling, je 
hoeft dus zeker niet langs te komen indien je reeds in het bezit bent van een 
abonnementsbandje van Aquanimo (oranje bandje voor STC of STS). 
 
VERZEKERING: bij een lessenreeks rekenen we geen lidgeld aan en hierdoor is er ook geen 
verzekering voorzien. Indien gewenst kan u het invulformulier afdrukken van onze website, 
afgeven aan Sophie of aan de lesgevers en 10€ betalen (geldig per jaar, sept-aug). 


