
Sportdienst Rijkevorsel maandag: 9.00 - 12.00 uur en 15.30 - 19.30 uur 

Hoogstraatsesteenweg 19 - 2310 Rijkevorsel woensdag: 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 15.30 uur 

03 340 00 54 dinsdag – donderdag - vrijdag: 9.00 uur – 12.00 uur 

 

 

 

REGLEMENT BETOELAGING  

BUITENGEMEENTELIJK ZWEMBADGEBRUIK  
2 0 2 0 - 2 0 2 5  

B r o n :  G R / 2 0 1 9 / 2 5 1  

 

Algemene voorwaarden 

Hoewel het Lokaal Bestuur Rijkevorsel op zijn grondgebied geen zwembad heeft, willen we 

de inwoners toch aanzetten tot zwemmen. 

Alle inwoners van Rijkevorsel kunnen sinds 26 mei 2009 een aanvraag doen tot betoelaging 

van het buitengemeentelijk zwembadgebruik. 

 

Volgende lessenreeksen, abonnementen en beurtenkaarten bij onderstaande zwembaden 

komen in aanmerking voor een toelage van 30 % op de betaalde kostprijs:  

 

1 

Gemeentelijk zwembad  

’t Beerke 

Rerum Novarumlaan 31 - 2340 

Beerse 

Zwemlessenreeks zwemschool ‘t H2O’tje 

20-beurtenkaart  

50-beurtenkaart 

Jaarabonnement 

Lessenreeks Aquavitaal  

2 

Sportoase Elshout 

Elshoutbaan 17 

2930 Brasschaat 

10-beurtenkaart zwemlessen 

10-beurtenkaart 

Maandabonnement 

Gezinskaart 

Jaarabonnement  

10-beurtenkaart senior-time 

3 

Zwembad Gielsbos 

Vosselaarseweg 1 

2275 Lille (Gierle)  

Uitzonderlijk éénmalige zwembeurten 

Enkel voor andersvaliden en één begeleider 

4 

Netepark 

Augustijnenlaan 30 

2200 Herentals 

10-beurtenkaart 

20-beurtenkaart 

Jaarabonnement 

Lessenreeks van 10 zwemlessen 

Gezinsabonnement 

5 

De Wildert 

Wildertsedijk 61 

4881 ET Zundert 

Nederland 

10- of 24-beurtenkaart 

Jaarabonnement  

Zomerabonnement per persoon of per gezin  

Leskaarten voor 10 of 20 zwemlessen P.I./ 

OuderKind zwemmen, uitgezonderd snorkelen  

Leskaarten voor 10 of 20 zwemlessen voor volw. 
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6 

Sportoase Stede Akkers 

Katelijnestraat 31 – 2320 

Hoogstraten 

10-beurtenkaart zwemlessen  

10-beurtenkaart 

Maandabonnement 

Gezinskaart  

Jaarabonnement  

7 

Optisport Zwembad Stadspark 

Parklaan 58 

2300 Turnhout  

10-beurtenkaart  

Jaarabonnement  

10-lessenkaart  

Voor zwemlessen komen maximaal 3 zwemlessenreeksen van 10 beurten per persoon 

in aanmerking. Privézwemlessen komen niet in aanmerking. 

 

Aanvraag betoelaging indienen 

Om de toelage te bekomen, kan men een schriftelijk aanvraagformulier invullen dat samen 

met (een kopie van) het betalingsbewijs, (een kopie van) de beurtenkaart/het 

abonnement/de lessenreeks én (een kopie van) de identiteitskaart dient afgegeven te 

worden bij of opgestuurd te worden naar de sportdienst, Hoogstraatsesteenweg 19, 2310 

Rijkevorsel. 

 

Aanvragen kunnen ook digitaal ingediend worden via: https://www.rijkevorsel.be/vrije-

tijd/sport/toelage-buitengemeentelijk-zwembadgebruik. Hierbij dient ook een digitale 

kopie van het betalingsbewijs toegevoegd te worden. 

 

Geldigheidstermijn 

Aanvragen tot terugbetaling kunnen ingediend worden tijdens het lopende kwartaal waarin 

de aankoop van de beurtenkaart, de lessenreeks of het abonnement plaatsvond, of in het 

kwartaal dat daarop volgt. De uiterlijke termijnen van indiening per kwartaal zijn: de 

laatste week van maart – de laatste week van juni – de laatste week van september – de 

laatste week van december. 

 

Ontvangen van de toelage 

Het lokaal bestuur verzamelt de aanvragen per kwartaal en doet de uitbetalingen (via 

overschrijving) tijdens het kwartaal volgend op het kwartaal van indiening. 
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