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Officiële uitgave van Rijswijk.

De gemeenteraad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders
d.d. 01 augustus 2006 no. 06-046 : BESLUIT vast te stellen de volgende
verordening:

VERORDENING TARIEVEN ZWEMBAD DE SCHILP 2006 (XIII 07.358.818.5)
Artikel 1: Aard van de heffing
Voor het gebruik van het zwembad De Schilp worden tarieven geheven.

Artikel 2: Tarieven
De tarieven voor het gebruik van het zwembad De Schilp staan vermeld in het bij deze verordening
behorende ‘Tarievenblad zwembad De Schilp 2006’ (hierna te noemen: Tarievenblad).

Artikel 3: Tijdstip van betaling
1.
2.

De onder de punten 1 tot en met 3 van het Tarievenblad vermelde tarieven moeten zijn of worden
voldaan op het tijdstip, waarop het gebruik van het zwembad aanvangt.
De onder de punten 4 tot en met 7 van het Tarievenblad vermelde tarieven worden voldaan door
betaling van de toegezonden factuur na ontvangst.

Artikel 4: Wijze van heffing
Voor betaling van een onder artikel 3, lid 1, bedoeld bedrag wordt een bewijs afgegeven, dat op eerste
vordering van een daartoe door het college van burgemeester en wethouders aangewezen persoon
moet worden getoond, bij gebreke waarvan alsnog het recht verschuldigd is.

Artikel 5: Extra beheerskosten
Eventuele extra beheerskosten tijdens activiteiten als bedoeld onder de punten 4 tot en met 6 van het
Tarievenblad worden op basis van nacalculatie aan de betrokkene doorberekend.

Artikel 6: Incidentele beschikbaarstelling
Voor incidentele beschikbaarstelling van het zwembad De Schilp voor bijzondere evenementen, demonstraties, zweminstuiven, e.d., wordt de vergoeding voor het gebruik, alsmede de toegangsprijs voor
de bezoekers, vastgesteld door de directeur van de dienst Inwonerszaken.

Artikel 7: Overige bepalingen
1.

2.
3.
4.

De in het tarievenblad genoemde tarieven worden jaarlijks per 1 juli aangepast aan de procentuele wijziging van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) over het voorafgaande kalenderjaar, zoals
dit cijfer wordt samengesteld en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek te
Heerlen/Voorburg. Bij een eventueel negatief CPI blijven de tarieven ongewijzigd.
De ooievaarspas is van toepassing op deze verordening en het Tarievenblad.
Door het NOC/NSF erkende zwemsportverenigingen komen in aanmerking voor een korting van
€ 100,00 per uur, bij het gebruik van het wedstrijdbassin voor trainingen en wedstrijden.
In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de directeur van de dienst Inwonerszaken.

Artikel 8: Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van zwemgelden.

Artikel 9: Citeerartikel
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening tarieven zwembad De Schilp 2006’.

Artikel 10: Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking ervan.
Vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Rijswijk d.d.
11 april 2006, gewijzigd 12 september 2006.
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Tarieventabel zwembad
Tarievenblad zwembad De Schilp 2006
Tarief euro
1

2

3

Recreatief zwemmen

jeugd/volwassenen

€ 3,45

65+

€ 3,05

jeugd/volw. 10 badenkaart

€ 31,05

65+ 10 badenkaart

€ 27,45

stoombaden

€ 1,70

vernieuwing klantenkaart

€ 1,00

jeugd

€ 4,30

volwassenen

€ 5,25

jeugd 10 badenkaart

€ 38,70

volwassenen 10 badenkaart

€ 47,25

diplomazwemmen

€ 8,60

inschrijfgeld / particuliere les

€ 8,60

voorzwemmen

€ 5,90

vernieuwing klantenkaart

€ 1,00

enkele les

€ 4,30

enkele les 65+

€ 3,70

10 badenkaart

€ 38,70

10 badenkaart 65+

€ 33,30

enkele les

€ 4,30

10 badenkaart

€ 38,70

enkele les

€ 4,30

enkele les 65+

€ 3,70

10 badenkaart

€ 38,70

10 badenkaart 65+

€ 33,30

Zwemsportvereniging

wedstrijdbad

€ 194,25

erkend door NOC/NSF

doelgroepbad

€ 133,35

per uur *

daltarief doelgroepbad 19.30-22.30 uur

€ 65,00

daltarief wedstrijdbad 06.00-07.00 uur

€ 150,00

Commercieel gebruik

wedstrijdbad

€ 242,55

per uur *

doelgroepbad

€ 165,90

Commercieel gebruik

hele bad (incl. 'fun')

€ 510,60

Rehoboth per leerling per schooljaar

€ 164,20

Rozevoorde per leerling per schooljaar

€ 164,20

Elsenburg per schooljaar

€ 164,20

de Voorde per schooljaar

€ 164,20

zweminstructeur per les

€ 24,35

leerling per les

€ 1,64

M.O . Rijswijk

per baan

€ 33,95

M.O.

overige per baan

€ 33,95

Particuliere zwemlessen

M.B.V.O.

Ouder en kind

Aquasport

4

5

6

per uur *
7

Scholen rijswijk

Scholen

*) excl. event. extra beheerskosten o.b.v. nacalculatie, zie art. 5 van de Verordening tarieven
zwembad De Schilp 2006
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