
 
 
 
  

 

Reglement betoelaging buitengemeentelijk zwembadgebruik Brechtse inwoners 

 
Artikel 1 – Doel  
Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde bedrag, zal het 
gemeentebestuur een toelage verlenen aan Brechtse inwoners die gebruik maken van buitengemeentelijke 
zwembaden.  
 
Artikel 2 – Toelage  
Brechtse inwoners kunnen een terugbetaling van 20% bekomen voor het frequent gebruik van 
buitengemeentelijke zwembadinfrastructuur. Deze toelage is enkel geldig voor beurtenkaarten en 
abonnementen voor inkomgelden van zwembaden die worden opgesomd in artikel 3 van dit reglement. 
De terugbetaling gebeurt op basis van het aankoopbewijs van het abonnement of beurtenkaart.  
De betoelaging wordt uitbetaald volgens de geldende tarieven. De toelage wordt steeds aangepast bij 
eventuele prijswijzigingen van de abonnementen. Een lijst met de huidige geldende tarieven is te bekomen op 
de spotdienst of online via www.sportiefbrecht.be 
 
Artikel 3 – Zwembaden en abonnementen 
Komen in aanmerkingen voor een toelage: 

a) het gemeentelijk zwembad Kalmthout, Kapellensteenweg 90, 2920 Kalmthout 
- een 10-beurtenkaart  
- een gezinsjaarabonnement 
- een individueel jaarabonnement 

b) het gemeentelijk zwembad Beerse, Rerum Novarumlaan 31, 2340 Beerse 
- een 20-beurtenkaart 
- een 50-beurtenkaart 
- een jaarabonnement 

c) het zwembad Sportoase - Elshout, Elshoutbaan, 2930 Brasschaat 
- een 10-beurtenkaart 
- een maandabonnement  
- een gezinskaart (20 beurten voor gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres) 

d) het zwembad Sportoase Stede Akkers, Katelijnestraat 31 - 3320 Hoogstraten  
- een 10-beurtenkaart 
- een maandabonnement  
- een gezinskaart (20 beurten voor gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres) 
- een jaarabonnement (uitsluitend zwemabonnementen – niet in combinatie met fitness ) 

e) het gemeentelijk zwembad Wijnegem, Kasteellei 67, 2110 Wijnegem 
- een 12-beurtenkaart 

f) het recreatiebad De Wildert, Wildertsedijk 61, 4881 ET – Zundert (Nederland) 
- een 10-badenkaart (uitsluitend recreatief zwemmen – geen aqualessen) 
- een zomerabonnement 

 
Artikel 4 – Bijzondere bepalingen i.v.m. de zwembadtoelage 
Komen NIET in aanmerking: 

- éénmalige zwembeurten 
- zwemlessen, zwemschool en lidgelden zwemverenigingen 
- abonnementen voor natte groepslessen en aqualessen 
- combinatieabonnementen met fitness 
- abonnementen met hetzelfde tarief voor inwoners en niet-inwoners 
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Artikel 5 – Werkwijze  
- De aanvraag dient te gebeuren op het daartoe voorziene aanvraagformulier dat te verkrijgen is op de 

sportdienst of online te downloaden via www.sportiefbrecht.be  

- Je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier samen met het originele kassaticket en een kopie van 

jouw identiteitskaart aan de sportdienst, Gemeenteplaats 1 te Brecht. 

- De aanvragen worden afgesloten op de laatste dag van elk kwartaal (om de 3 maanden): dus op 31 

maart - 30 juni - 30 september - 31 december. Aanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden in het 

kwartaal van de aankoop of in het daarop volgende kwartaal. 

- De toelage wordt uitbetaald in de loop van de eerste maand na afsluiting van het kwartaal waarin je het 

formulier bezorgde op de sportdienst: dus in april - juli - oktober - januari. 

Volgende aanvragen worden niet aanvaard: 
- Aanvragen die laattijdig worden ingediend 
- Kassatickets die een andere naam vermelden dan op het aanvraagformulier 
- Een kopie van het kassatickets wordt niet aanvaard 
- Ook aanvragen per mail met ingescande kassatickets worden niet aanvaard 

 
Artikel 6 – Inwerkingtreding 
Dit reglement gaat in op 1 januari 2016 en vervangt de vorige versie. 
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