
Ticket kopen of een plek reserveren voor 
banenzwemmen in het 50-meterbad 
 
Banenzwemmen kan nog! Wel is het nodig vooraf online te reserveren. Wij bieden 
banenzwemmen aan in het 50-meterbad en laten maximaal 30 personen per uur 
toe. Het is niet meer mogelijk een ticket aan de kassa te kopen. Ook 
abonnementshouders dienen van te voren aan te geven wanneer zij komen 
zwemmen, het tegoed wordt van de SportPas afgeschreven. Onderstaand vindt u 
een stappenplan voor het kopen van een ticket of het reserveren van een plek 
voor het banenzwemmen in het 50-meterbad. 
 
Stap 1: Klik op button: ‘Reserveer of bestel hier uw ticket voor het 
banenzwemmen (verplicht)’. Deze button vindt u op de volgende pagina’s: 
 

- Homepage 
- Openingstijden 
- Tarieven 
- Banenzwemmen 
- Coronaprotocol 

 

 
 

Stap 2: U komt in de webshop van Alkmaar Sport terecht. Klik vervolgens op de 
button: ‘tickets bestellen’. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.hoornsevaart.nl/recreatie/banenzwemmen.html
https://www.hoornsevaart.nl/
https://www.hoornsevaart.nl/over-ons/openingstijden/
https://www.hoornsevaart.nl/tickets
https://www.hoornsevaart.nl/recreatie/banenzwemmen.html
https://www.hoornsevaart.nl/Coronaprotocol


Stap 3: U ziet nu de beschikbare datums en tijden staan. Selecteer de datum en de 
tijd waarop u wilt komen banenzwemmen. Onderaan de pagina kunt u kiezen uit 
twee opties: 
 

- Zwembad Hoornse Vaart Entree Volwassen (€5,10): Indien u geen 
abonnement, badenkaart of Sportpaspoort heeft, selecteer dan deze optie.  
 

- Reservering Sportpaspoort / badenkaart (€0,00): Indien u wel een 
abonnement, badenkaart of Sportpaspoort heeft, selecteert u deze optie. 
Abonnementhouders dienen van te voren aan te geven wanneer zij komen 
zwemmen, het tegoed wordt van de SportPas afgeschreven. 

 
Wanneer u een keuze heeft gemaakt, klikt u op volgende. 
 

 



 

  
 
Stap 4: U heeft in stap 3 uw keuze gemaakt en op volgende geklikt. Klik vervolgens 
op voeg toe aan winkelwagen. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Stap 5: U komt in de winkelwagen terecht. U ziet hier een overzicht van uw 
bestelling. Klopt de bestelling? Klik dan op doorgaan. 
 

 
 
Stap 6: U kunt in deze fase van het proces uw gegevens invullen. Er zijn drie 
manieren om de bestelling af te ronden: 
 

- Gast: indien u eenmalig een ticket koop of reserveert, selecteer dan de 
optie gast. 

- Registreren: indien u van plan bent om vaker te komen zwemmen en u wilt 
het bestelling proces in de vereenvoudigen, selecteer dan de optie 
registreren. Bij de aankoop van een volgende ticket hoeft u enkel in te 
loggen i.p.v. al uw gegevens opnieuw in te vullen. 

- Inloggen: indien u al een account heeft in de webshop van Alkmaar Sport, 
selecteer dan de optie inloggen.  



 
 
Stap 7: u kunt vervolgens afrekenen door online te betalen met iDeal. Na betaling 
ontvangt u via de mail een bevestiging. Indien u als abonnementhouder een plek 
heeft gereserveerd dient u zoals u gewend bent bij het zwembad, uw sportpas te 
gebruiken om alsnog toegang te krijgen tot het zwembad 
 

   



 


