
Wijchen, 01 maart 2022

Geachte contactpersoon,

Zoals iedereen ook in de eigen werksituatie meemaakt, moet een organisatie soms
veranderingen doorvoeren met bepaalde consequenties tot gevolg. Dat geldt ook voor De
Meerval en daarom informeren wij u dat het product “bedrijfszwemmen” per 1 januari 2023
zal eindigen.

Concreet betekent dit dat er geen nieuwe overeenkomsten meer worden afgesloten en dat
de lopende contracten na afloop niet meer verlengd worden. Uw medewerkers kunnen tot
einde looptijd contract blijven zwemmen. Tussentijds instromen op een lopend contract is
mogelijk tot 31 december 2022. We begrijpen dat dit voor de deelnemers een teleurstelling
zal zijn en daarom willen we u hierbij graag informeren over de zwemmogelijkheden na
afloop van de overeenkomst.

Vergelijkbare abonnementsvormen met het huidige bedrijfszwemmen zijn:

- Daluren brons - 1x per week geldigheid ½ jaar € 99,00
- Daluren brons - 1x per week geldigheid 1 jaar € 188,10
- Daluren zilver - 2x per week geldigheid ½ jaar € 123,75
- Daluren zilver - 2x per week geldigheid 1 jaar € 227,70
- Daluren goud - onbeperkt geldigheid ½ jaar € 148,50
- Daluren goud - onbeperkt geldigheid 1 jaar € 257,40

Bovenstaande abonnementen zijn 5 dagen per week geldig, op de daluren zoals u dat nu
ook gewend bent. De tarieven zijn gebaseerd op de tarieven van 2022 en kunnen in 2023
afwijken. Heeft u in het jaar 2022 gebruik gemaakt van het bedrijfszwemmen ontvangt u van
ons in 2023 een eenmalige korting van 20% op een van de bovenstaande abonnementen.

De actuele openingstijden voor het daluren zwemmen zijn op elk moment na te lezen op
onze website: www.meerval.com.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en willen u bedanken voor
het in ons gestelde vertrouwen de afgelopen jaren.

Met vriendelijke groet,

Sven Moors, algemeen manager

http://www.meerval.com

