
VWZ-
Afspraken 

 

Registratie “Vrij zwemmen” 
I.s.m. Gemeente Boom 

 

Registratie van je zwembeurt is verplicht 

Hoe werkt het: 

Start van de applicatie met deze link: 

 
https://www.supersaas.nl/schedule/login/VWZ-

Afspraken 

Volgend scherm verschijnt: 

 

 

 

 

Registratie van de zwemmer 
Als eerste stap moet iedere zwemmer zich registreren. 

Klik op:  

Vul de gevraagde gegevens aan in volgend scherm en klik op “Registreren” 

https://www.supersaas.nl/schedule/login/VWZ-Afspraken
https://www.supersaas.nl/schedule/login/VWZ-Afspraken


 

Je laat kennen welke type zwemmer je bent: 

 

OPGELET: Zwemmen in “klein bad” met je zoon of dochter jonger dan 3 jaar kan 

alleen maar op zondag 

Je ontvangt een bevestiging van je registratie per mail. 



 

Reservering van een zwembeurt 
 

Na registratie kan je onmiddellijk een reservering maken. 

Was je reeds eerder geregistreerd, moet je met deze link. 

 https://www.supersaas.nl/schedule/login/VWZ-Afspraken inloggen 

 

 

Niet iedere kalender is dezelfde maak de correcte keuze  

https://www.supersaas.nl/schedule/login/VWZ-Afspraken


 

Ga naar de dag dat je wenst te komen zwemmen en wijs de zwembeurt aan met de linker knop van 

je muis. 

 

Selecteer “Reservering toevoegen” 

Je persoonlijke gegevens komen op scherm 



 

Bevestig met “Maak Reservering” 

Tracht je een reservering te maken meer dan 7 dagen in de toekomst verschijnt onderstaand scherm. 

 

 

Is je reservering geslaagd verschijnt onderstaand scherm. Hier vind je alle mogelijkheden om de 

betalen. 

Je kan dit scherm ook oproepen met deze link: 

https://www.dropbox.com/s/g2vw9eyqqkjmpig/Betalen-registratie.pdf?dl=0  

 

https://www.dropbox.com/s/g2vw9eyqqkjmpig/Betalen-registratie.pdf?dl=0


 

In je mailbox krijg je deze mail: 

 

 

6 uur voor je zwembeurt er aankomt krijg je weer een mail: 

 



 

Nog even de verschillende tarieven op een rijtje 
 Inwoner van Boom      2,5 € 

 Geen inwoner van Boom     3,0 € 

 Lid van de Verenigde Willebroekse Zwemclub (VWZ)  2,0 € 

 Inwoner van Boom met kind onder de 3 jaar   3,0 € 

 Geen inwoner van Boom met kind onder de 3 jaar  3,5 € 

 Meer beurten kaart van de gemeente Boom   40 € 

 Meer beurten kaart van Verenigde Willebroekse Zwemclub 36 € 

Betalingen: 
Wat we het liefst hebben: 

1. Ik betaal vooraf met “Payconiq by Bancontact” 

2. Ik betaal vooraf met een overschrijving  

3. Ik heb nog een 20 beurtenkaart van de gemeente boom en bied deze aan de kassa aan. 

4. Ik ben lid van VWZ en bied mijn 20 beurtenkaart aan de kassa aan. 

5. Ik betaal met “Payconiq by Bancontact” of “Bancontact” aan de kassa. 

6. Ik betaal met gepast geld aan de kassa. 

Je kan ook een bestelling plaatsen: 

1. Ik bestel een 20 beurtenkaart van de club (36 €) of een 20 beurtenkaart van de gemeente 

Boom (40 €) en betaal met “Payconiq By Bancontact”, “Bancontact” of een overschrijving.  

De kaart ligt dan klaar aan de kassa. 

 



De Corona regels in ons zwembad 
 

Uiteraard moeten we rekening houden met de coronamaatregelen die dan nog van kracht zullen zijn. 

Dat houdt in dat iedereen in zwemkledij naar het zwembad moet komen. Al dan niet onder kledij of 

badjas. Er is geen mogelijkheid om je voor de training / zwemmen om te kleden. Wel wordt de 

huidige 'schoenenzone' voorzien voor kinderen die hulp nodig hebben bij het omkleden. Alle 

anderen ontkleden zich aan de douches! 

Het is NIET mogelijk om in de hal te blijven wachten. Op dit moment wordt nog bekeken of en hoe 

we de cafetaria kunnen openen. Als deze niet volzet is, kan je daar terecht. Vergeet dan ook niet het 

nodige formulier in te vullen. 

Na het zwemmen kan je u omkleden in de aan uw groep toegewezen kleedkamer. Vind je het nodig 

een gedeelte van de kleedkamer te ontsmetten, er zal het nodige ter beschikking zijn. Daarna volg je 

de aanwijzingen om het zwembad te verlaten. 

Niet helemaal mee? Geen nood, alles zal mooi worden aangegeven!  

 

Mondmaskerplicht 
 

 

Het zal ook in ons zwembad verplicht zijn voor iedereen ouder dan 12 jaar om een 

mondmasker te dragen. Kom je als ouder je kind halen, dien je ten allen tijden een 

mondmasker te dragen. Ben je zwemmer, dan hou je het masker op tot de training 

start!  

Doe dit niet alleen voor jezelf, maar denk ook aan de anderen. Je mag zelf kiezen welk 

exemplaar, zolang het maar neus en mond bedekt.  

 



De te volgen route voor en na uw zwembeurt: 

Toegang tot het zwembad: 
1. Je komt binnen lang de gewone toegang tot het zwembad en houd je betalingsbewijs / 

middelen klaar.  

Kom niet te vroeg, je zal voor de deur in regen en wind staan wachten. 

2. Je passeert aan de kassa ( scannen, betalen met gepast geld, betalingsbewijs laten zien, 

inlichtingen, ….. 

3. Je arriveert in de schoenenzone. 

a. Daar doe je uw schoenen uit en steekt ze in uw sportzak. 

b. Voor de zwemschool: kinderen die zichzelf niet kunnen behelpen, help je hier. Je 

neemt alles mee. 

4. Volg de pijlen door de smalle gang naar de douches. 

5. Je zet je sportzak op de tafels maak je verder klaar en neemt een korte douche. 

6. Je gaat verder naar het zwembad. 

a. Zet je sportzak op de banken aan de zijkant van het zwembad. 

b. Veel plezier met het zwemmen. 

Verlaten van het zwembad: 
1. Je verlaat het zwembad langs het voetbad. 

2. Er zijn 2 kleedkamers voorzien voor de heren en 2 voor de dames met een maximum 

capaciteit van elk 8 personen. 

a. Vind je het nodig je plaatsje te ontsmetten, er staat het nodige klaar om dit te doen. 

3. Beperk je verblijf in de kleedkamer tot het strikte minimum. 

4. Verlaat de kleedkamer. 

a. Keer huiswaarts. 

b. Is er plaats kan je langs het cafetaria passeren, daar gelden de “Horeca regels”! 

Respecteer het werk en de inzet van de 

VWZ-medewerkers 

Dank U 

Tot binnenkort 
 

Heb je een probleem je kan ons mailen: secretariaat.VWZ@skynet.be  

 

mailto:secretariaat.VWZ@skynet.be

