
Leer zwemmen
Volwassenen 18+www.antwerpen.be/buurtsport

03 270 31 30

DE A-KAART

Goesting in ’t stad? Dan is de A-kaart helemaal uw ding. De A-kaart is de 
voordeelkaart én spaarkaart voor iedereen die van Antwerpen houdt. Ook 
in uw favoriete zwembad spaart u punten die u kan omruilen voor een 
voordeel.

U steekt uw gloednieuwe A-kaart al op zak voor 3 euro.  
Een slimme investering die u meteen terugverdient dankzij een pak start-
voordelen waaronder een gratis zwembeurt in een van onze zwembaden. 
Antwerpenaren die het recht op VT-statuut aantonen met een attest van 
de mutualiteit betalen 2 euro voor de kaart. 

Punten sparen is kinderspel. Telkens wanneer u uw A-kaart voor de speci-
ale ‘spaarzuilen’ houdt, spaart u één punt. Zodra u tien punten heeft 
gespaard, kan u ze omzetten in een voordeel. In de stedelijke zwembaden 
krijgt u zo een gratis zwembeurt cadeau.

Vraag uw A-kaart aan de balie van het zwembad, het cultuurcentrum, de 
bibliotheek, een stedelijk museum of de stadswinkel. U kan er ook meteen al 
uw persoonlijke voordelen (leraar, student, VT-statuut, 65+ …) laten opzet-
ten. Zo hebt u voortaan maar één kaart nodig. 
Op www.antwerpen.be/a-kaart vindt u alle informatie over de voordelen 
en de plaatsen waar u punten kunt sparen.
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Goed om wetenBen je 18 jaar of ouder 
en kan je nog niet zwemmen?
Schrijf je dan in voor de zwemlessen van Buurtsport.

Prijs
45 euro voor tien lessen of 9 euro als je recht hebt op een verhoogde 
tegemoetkoming (VT)

Voortaan moet je een A-kaart hebben waarop je VT-statuut aangeduid staat. 
Een A-kaart kost 2 euro, maar geeft je ook tal van voordelen. Je kan er één 
laten aanmaken bij de buurtsportmedewerker in je wijk. Neem zeker een 
kleefbriefje van je ziekenfonds mee.

Inschrijven
• Op voorhand inschrijven is verplicht! 

• Je kan enkel inschrijven voor de eerstvolgende reeks. We houden geen 
wachtlijsten bij voor latere reeksen.

• Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de zwemles geannuleerd. 

Meer info en inschrijvingen
Buurtsport
Damplein 31, 2060 Antwerpen
tel. 03 270 31 30 
buurtsport.zwemmen@stad.antwerpen.be 

• Deelnemers aan de zwemlessen mogen geen watervrees hebben.

• In de Antwerpse zwembaden mag je enkel aansluitende 
zwemkledij dragen.

• Mensen die in één van de wijken wonen waar Buurtsport actief is, 
krijgen voorrang voor deze zwemlessen.


