
Toegangssysteem Fitland Mill 
 

Beste ouders,  

 

U heeft besloten met uw kind bij Fitland Mill te gaan zwemmen. 

U heeft daarmee een goede keuze gemaakt.  

 

Hieronder volgt de uitleg betreffende het toegangssysteem van Fitland Mill. 

De volgende mogelijkheden kunnen op u van toepassing zijn.  

 

1) U bent reeds lid van Fitland Mill:  

• U staat bij Fitland Mill geregistreerd en uw registratiekosten zijn voldaan.  

• U beschikt over een polsbandje die u ook bij het baby-, peuter- en kleuterzwemmen kunt      

gebruiken.  

• U vult dan een inschrijfformulier in aan de receptie van Fitland Mill voor het baby-, peuter- 

en kleuterzwemmen. U hoeft geen registratiekosten te voldoen. Elke keer dat u met uw kind 

gaat zwemmen, geeft u dit door aan de receptiemedewerker van Fitland Mill. De 

sportbeurten van uw sportabonnement blijven dan behouden.  

2) U bent nog geen lid van Fitland Mill:  

• U laat zich bij uw eerste bezoek aan Fitland Mill registreren, door middel van het invullen van 

een inschrijfformulier en u betaalt € 15,00 registratiekosten  

• U ontvangt een polsbandje waarmee u kan inchecken bij de receptie van Fitland Mill, als u 

met uw kind komt zwemmen.  

• Indien u besluit om zelf bij Fitland Mill te gaan sporten, dan staat u reeds geregistreerd en 

zijn er geen registratiekosten meer verschuldigd. U dient zich dan wel binnen een jaar in te 

schrijven, nadat u bent gestopt met het zwemmen bij Spetterpret. 

 

Het polsbandje stelt u in staat om:  

• Toegang te verkrijgen tot Fitland Mill  

• Voor het gebruik van een kluisje in de familiekleedkamer, mag u zich melden aan de receptie 

van Fitland Mill 

 

Belangrijk:  

Iedereen die een les komt inhalen, dient dit door te geven aan de receptiemedewerker van Fitland 

Mill.  

 

Indien u nog vragen heeft, mag u zich melden aan de receptie van Fitland Mill. Tevens kunt u contact 

opnemen via telefoonnummer: 0485 - 45 50 00. 

 

Wij wensen u veel zwemplezier met uw kind!  

 

Team Fitland Mill 

 


