Tarieven

scholen

Zwembad

(reservatie verplicht)
Tijdens de schooluren
Van 9-12 uur en 13.30-16 uur: op maandag tem vrijdag,
behalve maandagvoormiddag en woensdagnamiddag.
+contract
-contract
Competitiebad en doelgroepenbad € 1,25/lln
€ 2,50/lln
Het recreatiegedeelte staat ter beschikking van de scholen tijdens de
Vlaamse zwemweken in november en als afsluiter van het schooljaar in
juni.

Buiten de schooluren
Groepen vanaf 10 personen hebben recht op een groepskorting van
20% op het gangbaar tarief.
< 10 personen
>=10 personen
-12 jaar
€ 2,80/lln
€ 2,24/lln
+ 12 jaar
€ 3,50/lln
€ 2,80/lln
Brevetten
Een brevet kost € 1,00.
Er wordt gevraagd aan de scholen om een getypte namen- en
brevettenlijst aan het onthaal te bezorgen.
Materiaal
Het lesmateriaal zoals zwemplankjes, zwemvliezen, zwemgordels, …
staat gratis ter beschikking van de scholen.
Voor meer info, zie folder ‘binnen- en buitenzwembad’

Verblijf
B&B 1 nacht
B&B +1 nachten
Vol pension 1 nacht
Vol pension +1 nachten

-12jr
+12jr
€ 15,50/persoon € 16,50/persoon
€ 13,50/persoon € 14,50/persoon
€ 25/persoon
€ 28/persoon
€ 23/persoon
€ 26/persoon

Voor scholen kan een op maat uitgewerkt programma ontwikkeld
worden waar zowel sport als educatie uitgebreid aan bod komen.
Het sportcentrum werkt tevens nauw samen met vzw Plattelandsklassen.
Voor meer info, zie folder ‘domein en sportverblijf’ en bezoek de website
www.plattelandsklassen.be of neem contact op met het sportcentrum
Puyenbroeck

Sporthal
3/3 zaal		
€ 30/uur
2/3 zaal		
€ 20/uur
1/3 zaal		
€ 10/uur
Parketzaal		
€ 10/uur
Groepskleedkamer*		 € 7,50/dagdeel
Fitness		€ 3,50/uur/persoon

Buitenterreinen
Kunstgrasveld zonder verlichting
€ 25/uur
Verlichting		
€ 5/uur
Tennisterrein		
€ 6/uur
Mountainbike/BMX		
€ 4/uur
Inlineskates + beschermmateriaal
€ 2,50/set/uur
Teambuildingparcours		
€ 10/2 uur
Beachvolleybalzone		
€ 10/uur
Beachvoetbalzone		
€ 10/uur
Oriëntatielopen (set kaarten)		
€ 30/dagdeel
Skateramp**		gratis
Stormpiste**		gratis
Laagtouwenparcours**		gratis
Skeelerpiste**		gratis
Verharde sportzone**		
gratis
Outdoor fitness**		
gratis
Grasveld**		gratis
* Het gebruik van een kleedkamer is inbegrepen in een sportdag.
** Deze accommodaties zijn vrij toegankelijk, exclusiviteit hiervan: € 10/uur
Voor meer info, zie folder ‘sporthal en openluchtterreinen’.

Schoolsportdagen

Halve dag
Het sportcentrum biedt georganiseerde schoolsportdagen aan € 6/persoon
Het sportcentrum biedt ook kleutersportdagen aan
€ 6/kleuter
Voor meer info, zie folder ‘schoolsportdagen’.

Vergaderzalen
Vijfde verdieping

€ 20/dagdeel

Voor de laatste info bezoek onze website: www.puyenbroeck.be

Ganse dag
€ 10,50/persoon
€ 9/kleuter

Provinciaal Sportcentrum Puyenbroeck
Puidonkdreef 1, 9185 Wachtebeke
sporthal tel. 09 342 42 50 · zwembad tel. 09 342 42 60
sport.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
www.puyenbroeck.be

