
Voel de sensatie
van het water!
Jong of oud, sportief of recreatief,
bij Sportoase Stede Akkers kan iedereen
terecht.

Sportoase Stede Akkers heeft een sport- en 
wedstrijdbad. Het recreatiegedeelte bestaat 
uit stroomversnellingen, fonteinen, een glijbaan, ... 
Voor de allerkleinsten onder ons is er een aparte peuter- 
en kleuterzone. Heerlijk relaxen kan in onze wellness zone 
met belevingsdouches, sauna en een stoombad.

Op weekdagen kan je van 8.00 u tot 22.00 u in ons 
zwembad terecht. Tijdens het weekend is ons zwembad 
van 8.00 u tot 18.00 u geopend. Op feestdagen gelden 
uitzonderlijke openingsuren.

Wij bieden een ruime waaier van aqualessen en activiteiten 
aan zoals aquafit, aquasenior, zwangerschapszwemmen,...

In onze Sportoase Swimming School bieden we zwem-
lessen aan voor kinderen. Alle kinderen krijgen afgestemd 
op hun niveau één keer per week les van ervaren lesgevers. 
Wanneer ze slagen, ontvangen ze een zwemdiploma. Ook 
voor volwassenen zijn er verschillende zwemlessen, van 
beginners tot gevorderden.

Opgelet: om hygiënische redenen zijn enkel aansluitende 
zwembroeken in het zwembad toegelaten.

Voor meer informatie kan je steeds telefonisch 
een afspraak maken op het nummer 03 334 40 60
of mail naar: info.stedeakkers@sportoase.be

Sportoase is houder van volgende certificaten:



Zwembeurt Groep > 10 pers. 10 beurten Gezinskaart Maandabo Jaarabo Jaarabo DOM
Inwoners

€ 1,80 / € 13,00

€ 64,90

/ / /

€ 3,80 € 2,90 € 29,20 € 23,80 / /

€ 4,90 € 3,80 € 37,90 € 32,50
€ 360,00 € 30,00

€ 5,40 € 4,10 € 40,10 € 34,70

/ / € 27,10 € 20,90 € 208,10 /

NIET-inwoners

€ 2,70 / € 21,60

€ 81,20

/ / /

€ 4,90 € 3,80 € 37,90 € 32,50 / /

€ 5,90 € 4,90 € 48,70 € 43,30
€ 360,00 € 30,00

€ 6,50 € 5,40 € 54,10 € 48,70

/ / € 32,50 € 27,10 € 270,50 /

Kinderen -3 jaar
Kinderen 3 - 12 jaar

Bijz. categorie  (+55 jaar,...)
Volwassenen +12 jaar

Trimkaart +16 (baantjes)

Kinderen -3 jaar
Kinderen 3 - 12 jaar

Bijz. categorie  (+55 jaar,...)
Volwassenen +12 jaar

Trimkaart +16 (baantjes)

Aqua groepslessen

3 maand 12 maand

€ 165,00 € 480,00

€ 55,00 € 40,00

Groepslessen
Groepslessen DOM

• Beurtenkaarten en abonnementen zijn persoonlijk en vooral bedoeld als extra tegemoetkoming voor trouwe klanten, hierdoor zijn ze onderhevig aan 
een geldigheidstermijn, afhankelijk van het type en de inhoud. • De gezinskaart geeft recht op 20 beurten voor gezinsleden op eenzelfde domicilie.
• In geval van domiciliëring wordt maandelijks een vast bedrag betaald gedurende een vooraf bepaalde minimumperiode (3 maanden of 1 jaar).
• Trimkaart: uitsluitend voor zwemmen in het wedstrijdbad.  •  Voor de correcte voorwaarden per tariefformule kan u de volledige informatie
terugvinden op www.sportoase.be

Overig

4 beurten 10 beurten Jaarabo

/ € 75,00 /

/ € 85,00 /

/ € 75,00 /

€ 20,00 / /

Zwemschool 
(10 lessenreeks)

 Groepslessen
Youth Fitness

Kennismakingskaart

OPENINGSUREN

maandag t.e.m. vrijdag
08u00 - 22u00

zaterdag en zondag
08u00 - 18u00

Sportoase Stede Akkers
Katelijnestraat 31 
2320 Hoogstraten
Tel.: 03 334 40 60
info.stedeakkers@
sportoase.be
www.sportoase.be

@sportoase

.com/sportoase.be

@sportoase


