
 
 

Sloterparkbad, Optisport Amsterdam B.V. // Pres. Allendelaan 3 // 1064 GW Amsterdam  

T 020-5063506  // E sloterparkbad@optisport.nl // I www.optisport.nl/sloterparkbad 

Aangepaste tarieven per 1 januari 2021 

Vanaf 1 januari 2021 worden de tarieven in de Amsterdamse gemeentelijke zwembaden zoveel mogelijk 

gelijkgetrokken. Het gaat hierbij om de tarieven voor entreebewijzen (losse kaartjes én meerbadenkaarten, incl. de 

kortingsregelingen) en de tarieven voor de zwemverenigingen en maatschappelijke instellingen die gebruik maken 

van de zwembaden.  

Bezoekers, zwemverenigingen en maatschappelijke instellingen betalen voortaan in vrijwel alle gemeentelijke 

zwembaden eenzelfde prijs. Het voeren van gelijke tarieven in deze zwembaden is een doelstelling in de 

Zwembadagenda 2025 van de gemeente Amsterdam. 

 

Dit betekend voor het Sloterparkbad het volgende: 

Vrijzwemmen Huidig per 01-01-2021 

Losbad Vrijzwemmen  €            5,30   €            5,40  

Losbad Vrijzwemmen met stadspas blauwe ruit  €            4,80   vervalt  

Losbad Vrijzwemmen met stadspas groene stip  €            1,00   €            1,00  

12 badenkaart Vrijzwemmen  €          53,00   €          54,00  

25 badenkaart Vrijzwemmen  €         106,00   €         108,00  

Dagkaart gezin  €          18,30   vervalt  

   Banenzwemmen Huidig per 01-01-2021 

Losbad Banenzwemmen  €            4,20   €            5,40  

Losbad Banenzwemmen met stadspas blauwe ruit  €            3,60   vervalt  

Losbad Banenzwemmen met stadspas groene stip  €            1,00   €            1,00  

12 badenkaart Banenzwemmen  €          42,00   €          54,00  

25 badenkaart Banenzwemmen  €          84,00   €         108,00  

Jaarabonnement banenzwemmen  €         226,00   vervalt  

   Aqua'Vitaal Huidig per 01-01-2021 

Losbad Aquavitaal  €            4,20   €            5,40  

Losbad Aquavitaal met stadspas blauwe ruit  €            3,60   vervalt  

Losbad Aquavitaal met stadspas groene stip  €            1,00   €            1,00  

12 badenkaart Aquavitaal  €          42,00   €          54,00  

   Aqua'Aerobic Huidig per 01-01-2021 

Losbad Aquarobics  €            7,60   €            7,60  

Losbad Aquarobics met stadspas  €            7,10   €            7,10  

12 badenkaart Aquarobics  €          76,00   €          76,00  

   Liz & Wes Spetterles Huidig per 01-01-2021 

Losbad Liz & Wes Spetterles  €            7,60   €            7,60  

Losbad Liz & Wes Spetterles met stadspas  €            7,10  vervalt  

12 badenkaart Liz & Wes Spetterles  €          76,00   €          76,00  

All-in 1/2 jaar Liz & Wes Spetterles  €         140,00   €         140,00  

Abon Liz & Wes Spetterles 1 mnd  €          26,95   €          26,95  

   Zed en Sop zwemles regulier Huidig per 01-01-2021 

4 weken leskaart 45 minuten  €          33,35   €          34,35  

8 weken leskaart 45 minuten  €          64,95   €          66,90  

12 weken leskaart 45 minuten  €          93,60   €          96,40  

 

Kijk voor meer informatie over de gelijke tarieven in de Amsterdamse zwembaden op de website van de gemeente 

Amsterdam https://www.amsterdam.nl/sport/zwemmen/.  

U kunt ook de FAQ lijst met vraag en antwoord lezen, deze ligt bij de receptie voor u.  

https://www.amsterdam.nl/sport/zwemmen/


 
 

FAQ tariefsverhoging gemeentelijke zwembaden per 1-1-2021 
 

■ Waarom zijn de tarieven verhoogd? 

De entreetarieven voor de zwembaden worden ieder jaar geïndexeerd, net als de    tarieven voor bijv.  

museumjaarkaarten. Naast de inflatiecorrectie kunnen er nog andere    factoren zijn die voor een extra verhoging  

kunnen zorgen, zoals de inkomsten uit    kaartverkoop en het gelijktrekken van de zwembadtarieven. De inkomsten uit  

kaartverkoop vormen overigens slechts de helft van het bedrag om de zwembaden kostendekkend te houden. De 

gemeente betaalt de andere helft. En dit jaar is het aantal bezoekers door de coronamaatregelen sterk gedaald, 

waardoor de gemeente nog veel meer heeft moeten betalen dan normaal. 

De prijzen zijn nu iets omhoog gegaan, maar in vergelijking met andere zwembaden in de randstad, zijn wij ook na 1 

januari duidelijk goedkoper. En de gemeente probeert dat ook zo te houden. Ze ontkomt er alleen niet aan om de 

tarieven ieder jaar iets bij te stellen op basis van het inflatiecijfer en andere ontwikkelingen.  

 

■ Ik ben het niet met de verhoging eens, waar en op welke manier kan ik dat kenbaar maken? 

U kunt de bezwaarprocedure tegen gemeentelijke besluiten nalezen op de gemeentelijke website amsterdam.nl   

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BAC4FD5CE-6924-4861-8F3C-6E2C24EE5898%7D-

6E2C24EE5898%7D 

 

■ Tot wanneer kan ik nog een meerbadenkaart tegen het oude tarief kopen? 

Dat kan nog t/m 31 december 2020. Als u uw lopende jaarabonnement/meerbadenkaart nog wilt verlengen tegen het 

oude tarief, dan kan dit alleen wanneer deze vóór 1 januari 2021 verloopt. Als het daarna verloopt, dan gelden de 

nieuwe tarieven bij de verlenging. 

 

■ Kan ik mijn huidige 12- of 25-badenkaart na 1 januari nog gebruiken? 

Jazeker, de geldigheid die de kaart heeft, blijft behouden. U kunt uw kaart dus eerst opmaken, voordat u een nieuwe 

koopt. 

 

■ Wat verandert er voor de Stadspashouders? 

De kortingsregeling voor houders van een Stadspas met een groene stip (voor 1 euro zwemmen, maximaal 1 x per  

dag) blijft bestaan. In het Sloterparkbad en het Bijlmersportcentrum was er ook een kortingsregeling voor houders van 

een Stadspas met een blauwe ruit. Deze regeling komt per 1 januari te vervallen. 

 

■ Krijgen we ook meer zwemtijd of verbeterde service voor de verhoging? 

 Nee. De zwembaden werken altijd aan verbetering van de service, maar deze tariefsverhoging is geen directe 

aanleiding om de zwemtijd of een ander serviceniveau uit te breiden.   

 

■ Ik las op een balieposter dat alle zwembaden hetzelfde tarief krijgen, wat is daar de bedoeling van? 

   Met het gelijktrekken van de tarieven zorgen we ervoor dat men in alle gemeentelijke zwembaden voor hetzelfde 

tarief kan zwemmen. Geld is dan voor niemand meer een factor in de zwembadkeuze. Zodra de entreetarieven van 

alle gemeentelijke zwembaden gelijk zijn, zal de gemeente een zwembadpas invoeren waarmee je toegang kunt 

krijgen tot alle gemeentelijke zwembaden. Je bent met je toegangspas dan niet meer gebonden aan één zwembad. 

Wanneer het zover is, is nog niet bekend. 

 

■ Waarom kan de gemeente niet in één keer alle tarieven van de gemeentelijke 

   zwembaden gelijktrekken? Het zijn toch zwembaden van de gemeente? 

De gemeente probeert alle entreetarieven gelijk te trekken, maar beheert en exploiteert zelf maar de helft van de tien 

zwembaden die ze bezit. De andere helft wordt beheerd en geëxploiteerd door private organisaties, die daarvoor een 

gemeentelijke subsidie krijgen.  

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BAC4FD5CE-6924-4861-8F3C-6E2C24EE5898%7D-6E2C24EE5898%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BAC4FD5CE-6924-4861-8F3C-6E2C24EE5898%7D-6E2C24EE5898%7D


 
 

De gemeente heeft geen direct zeggenschap over de hoogte van de tarieven in die zwembaden, maar heeft er 

vertrouwen in dat ze in goed overleg met de betreffende partijen de entreetarieven van alle zwembaden uiteindelijk 

gelijk kan trekken. 

 

■ Ik zie in het zwembadenoverzicht op de balieposter / website Mercator Plaza 

   niet staan. Doet dat zwembad niet mee aan de gelijke tarieven? 

De gemeente probeert alle entreetarieven gelijk te trekken, maar beheert en exploiteert zelf maar de helft van de tien 

zwembaden die ze bezit. De andere helft, waaronder Mercator Plaza, wordt beheerd en geëxploiteerd door private 

organisaties, die daarvoor een gemeentelijke subsidie krijgen. De gemeente heeft geen direct zeggenschap over de 

hoogte van de tarieven in die zwembaden, maar heeft er vertrouwen in dat ze in goed overleg met de betreffende 

partijen de entreetarieven van alle zwembaden uiteindelijk gelijk kan trekken.     

 

■ Waarom verhoogd de gemeente de subsidie niet gewoon, zodat de prijzen 

   omlaag kunnen? 

De gemeente zou dan structureel veel meer subsidie moet geven om het verlies aan inkomsten te compenseren. En 

nu is dat geld juist hard nodig om de stad door de coronacrisis te loodsen. Mede daarom is de afspraak gemaakt dat 

het gelijktrekken van de tarieven budgetneutraal moet plaatsvinden, er mag dus geen geld bijgelegd worden. 

 

■ Maar de gemeente kan toch ook het extra geld dat ze binnenkrijgt met de tariefsverhoging bij de andere 

zwembaden aanwenden om de prijsverlaging bij MercatorPlaza te compenseren? Dat is ook een 

budgetneutrale oplossing. 

Hier is niet voor gekozen. Met de geleidelijk harmonisatie kunnen zowel de zwemmers als de zwembaden wennen 

aan meer gelijke tarieven. Vanwege gestegen kosten en de inflatie liggen tariefsverlagingen niet voor de hand. 

 

■ Zijn er na 1 januari nog regelingen voor gezins- of groepskorting? 

Nee, de gezins- of groepskorting die enkele zwembaden hadden, vervalt. U kunt wel een voordeel krijgen door een 

12- of 25-badenkaart te kopen. 

 

■ Ik kan door de tariefsverhoging de zwemles van mijn kind niet meer betalen.  

   Wat moet ik nu doen? 

Als u onvoldoende inkomen heeft om uw kind zwemlessen te laten nemen voor het diplomazwemmen, dan kunt u bij 

Jeugdfonds Sport Amsterdam een vergoeding daarvoor aanvragen. De voorwaarden zijn hier terug te vinden op   

https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/22089/ 

 

SLOTERPARKBAD 

■ Op dit moment heeft het banenzwemmen een ander tarief dan het vrijzwemmen 

   in het Sloterparkbad. Blijft dat zo? 

Nee, voor beide activiteiten (banen- en vrijzwemmen) gaat hetzelfde tarief van € 5,40 gelden. 

 

■ AquaVitaal heeft hetzelfde tarief als banenzwemmen in het Sloterparkbad. 

Stijgt het tarief voor AquaVitaal mee met het tarief voor banenzwemmen? 

Ja, ook het AquaVitaal tarief wordt € 5,40 voor een los bezoek en € 54 voor een 12-badenkaart. 

 

BIJLMER SPORTCENTRUM 

■ Op dit moment heeft het banenzwemmen een ander tarief dan het vrijzwemmen 

   in het Bijlmer Sportcentrum. Blijft dat zo? 

Nee, voor beide activiteiten (banen- en vrijzwemmen) gaat hetzelfde tarief van € 5,40 gelden. 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/22089/

