Toegankelijkheidsbijdrage –
Betalen met het tegoed op de Pas van Dronten
In deze lijst staan alle aanbieders waarbij de toegankelijkheidsbijdrage besteed kan worden. Kijk voor meer
informatie over het aanbod op de website van de aanbieders.
Voor alle reguliere acties van alle aanbieders die deelnemen aan de Pas van Dronten kijkt u op
www.pasvandronten.nl.
Algemene voorwaarden tegoed toegankelijkheidsbijdrage
Voor het gebruik van het tegoed op de Pas van Dronten gelden de volgende voorwaarden:
• het tegoed kan alleen worden besteed aan de hieronder aangegeven activiteiten of artikelen;
• bij sportaanbieders wordt het volgende vergoed: inschrijfgeld, contributie, lidmaatschappen,
abonnementen, lessen, examens en overige activiteiten;
• het tegoed kan niet worden besteed bij/voor zonnestudio’s, beauty- en wellnessbehandelingen en/of
arrangementen, massages, fysiotherapie, cadeaubonnen en borg;
• het tegoed kan niet besteed worden aan consumpties (eten en drinken) bij deelnemende aanbieders.
• voor Primera gelden aanvullende voorwaarden (zie hiervoor de laatste pagina);
• het tegoed mag gebruikt worden in combinatie met een reguliere actie op de Pas van Dronten.
Bijvoorbeeld: Een sportvereniging geeft 10% korting aan alle pashouders op een jaarabonnement. De
pashouders moet de rest van het abonnement zelf betalen. Hiervoor kan de pashouder het tegoed op
de Pas van Dronten gebruiken;
• het tegoed is niet inwisselbaar voor contant geld.
Wijzigingen voorbehouden. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Aanbieder
Amor Musae

Wat wordt
vergoed?
Muziek

Bijzonderheden

Website aanbieder
http://www.amormusaeswifterbant.nl/

ASVD Budo

Judo
Aikido

www.asvdjudo.nl

ASVD Korfbal

Korfbal

www.asvdkorfbal.nl

ASV Dronten

Voetbal

www.asvdronten.nl

ATC Dronten

Tennis

www.atc-dronten.nl

AV Flevo Delta

Atletiek

www.avflevodelta.nl

Bas Badminton

Badminton

www.basbadminton.nl

Bas Basketball

Basketball

www.basbasketball.nl

Bas Gymnastiek

Gymnastiek

www.basgymnastiek.nl

Bas Tennis

Tennis
Paddel

www.bastennis.nl

Bas Volleybal

Volleybal

www.basvolleybal.nl

Bas Voetbal

Voetbal

www.basvoetbal.nl

BC Dronten

Badminton

www.bc-dronten.nl

BC VUAS

Basketbal

www.bcvuas.nl

Budo Ryu Kenshin

Judo

www.budoryukenshin.nl

Bureau LWPC

Diverse activiteiten

www.lwpc.nl

BY LM

Creatieve
workshops

www.bylm.nl

Chakti Total Body
Center

Fitness
Diverse sport- en
groepslessen
Cursussen

www.chakti.nl

De Kemenade

Zwemmen
Saunagebruik

www.dekemenade.nl

De Meerpaal

Theater
Film
Cultuurbonnen

Tickets theater- en
filmbezoek

www.meerpaal.nl

Meerpaalbonnen
Nationale bioscoopbonnen
Podiumcadeaukaarten
Nationale kunst en
cultuur cadeaukaart
De Meerpaal
(cursussen)

Dans
Muziek
Beeldende kunst
Theater
Fotografie en
media

Alle cursussen

De Vrijbuiters

Baseball
Softball

www.vrijbuiters.club

Divine Dance Center

Kleuterballet
Klassiek ballet
Jazzdance
Modern jazz
Hiphop/
Streetdance
Feminine
Dans Vitaal
Show-musical
(tapdance)

www.divinedancecenter.nl

Dynamic Sports

Fitness
Diverse sport- en
groepslessen
Sportkleding

www.dynamicsports.nl

Easy Active
Biddinghuizen

Fitness

https://easyactive.nl/locatie/ea
sy-active-biddinghuizen/

Flevomanege

Paardensport

www.flevomanege.nl

Flevomeer
Bibliotheek

Bibliotheek

Flevopark

Bowling
Squash
Binnensporten

Flevostar

Badminton
Darten
Flevostar-Tennis
Ritmische
gymnastiek
Rolstoelbasketbal
Voetbal

Flevo Scouts

Scouting

Bibliotheekabonnement,
alle activiteiten

www.meerpaal.nl

www.flevomeerbibliotheek.nl

www.optisport.nl/flevopark

Voor iedereen met en
zonder beperking

www.scflevostar-dronten.nl

www.flevo-scouts.nl

Funzone Dronten

Avontura
Bowling
Squash

Gemeente Dronten

Internet

https://www.familyleisurecomp
any.nl/funzone-dronten

Internetabonnement voor
pashouders vanaf 18 jaar.

www.dronten.nl

Hiervoor moet u een
afspraak maken via
www.dronten.nl
Gospelkoor Living
Colours

Koor

www.gospelkoorlivingcolours.
nl

Groengrijs

Bustochten

groengrijs.com/groengrijsflevoland/

Gyjatu

Gymnastiek
Jazzdans
Turnen
Freerun

www.gyjatu.nl

Gym inn

Sport en lifestyle

https://www.gyminn.com/

Hanneke’s pluktuin

Plukken
veldboeket

www.hannekespluktuin.nl

HV Atlantis

Handbal

www.hvatlantis.nl

In Opbouw

Sportlessen

www.in-opbouw.nl

Joy-4-all

Dans
Indoor bootcamp
Musicalles

www.joy-4all.nl

Kamerkoor Vox
Flevium

Koor

www.voxflevium.nl

Kinderkoor Jong
Leven

Kinderkoor

www.kinderkoorjongleven.nl

Kingdom
productions

Begeleiding bij
zang en opname
muziek

kingdomproductions.business.
site

Klaverjasclub
Dronten (niet rokers)

Klaverjassen

Kleine draagling

Cursus liefdevolle
verwachting

Klif18

Sportkleding
en -artikelen

Alle sportkleding en
-artikelen

Let op: maximaal
€ 150,00 per
pashouder per jaar

Daarnaast onbeperkt 20%
korting op sportkleding.
Deze korting kan niet in
combinatie met andere
acties gebruikt worden

www.kleinedraagling.nl

www.klif18dronten.nl

Libero’99

Volleybal

www.libero99.nl

MHC Flevoland

Hockey

www.mhcflevoland.nl

Onder Water Sport
Vereniging Dronten

Duiken

www.owsvd.nl

Osbornegroep

Scouting

www.osbornegroep.nl

Pauze gebouw

Creatieve lessen
en workshops

http://www.janreijmerink.nl/pa
uzegebouw/

Primera Dronten

Tickets en kaartjes

RS Voetbalschool

Voetbal
(privétraining)

www.rsvoetbalschool.nl

Rugbyclub Dronten

Rugby

https://www.rcdronten.nl/

Scapino Dronten

Sportkleding
en -artikelen

Zie voorwaarden aan het
einde van deze lijst

Alle sportkleding en
-artikelen

www.primera.nl

www.scapino.nl

Let op: maximaal
€ 100,00 per
pashouder per jaar
Schaakvereniging
Dronten

Schaken

Scholen Dronten

Schoolreisjes,
excursies en
bepaalde
schoolkosten
(denk aan
kluishuur of spullen
die door school
worden
uitgegeven)

Shoganai Judo
Dronten

Judo

www.shoganai.nl

Silverback

Fitness

http://www.silverbackcf.nl/

Sjoelvereniging
Ons Genoegen

Sjoelen

sportindronten.nl/sjoelverenigi
ng-ons-genoegen/

Sportcentrum de
Bever

Fitness
Diverse sport- en
groepslessen
Saunagebruik
Diverse sport- en
groepslessen

www.sportcentrumdebever.nl

Stal Sabbé

Paardrijden

www.stalsabbe.nl

Stichting
Gehandicapten
duiksport W.F. Fun
Diving

Gehandicaptenduiksport

www.fundiving.nl

Stichting Onder Dak

Kinderzwemmen
(voor kinderen met
lichamelijke en
verstandelijke
problemen)
Scootmobiel/fietsclub
Warmwaterzwemmen

www.onderdak.nl

Sportstudio Shape

www.schaakverenigingdronten.nl
Doet uw school (nog) niet
mee en heeft u wel kosten?
Maak dan een afspraak bij
de balie van het Sociaal
Domein.

www.sportstudioshape.nl

Survivalrun Dronten

Survival

www.svdronten.nl

SV Reaal

Voetbal

www.reaaldronten.nl

Swift '64 Badminton

Badminton

www.swift64badminton.nl

Swift '64 Handbal

Handbal

www.swift64handbal.nl

Swift ’64 Tafeltennis

Tafeltennis

www.swift64.com

Swift'64 Voetbal

Voetbal

www.swift64.nl

Taekwon-Do school
Hwa Rangdo

Taekwon-Do

www.hwa-rangdo.nl

VitaalOveral

Yoga
Bootcamp

www.vitaaloveral.nl

Vioolstudio Strijk’n
Wijs

Vioolles

www.strijkenwijs.com

Walibi Holland

Attractiepark

Tickets en abonnementen

www.walibi.nl

Let op: tickets en
abonnementen kunnen op
dit moment alleen online
worden gekocht. Dat
betekent dat u niet kunt
betalen met het tegoed op
uw Pas van Dronten. U
kunt de waarde van het
ticket of abonnement
achteraf wel van ons
terugkrijgen. Maak hiervoor
een afspraak bij de balie
van het Sociaal Domein en
neem het bankafschrift
mee waar de afschrijving
op te zien is. Het tegoed
wordt van uw pas
afgeschreven en binnen
vier weken op uw rekening
gestort.
Zuiderzeezwemmers

Zwemmen
Waterpolo

www.zuiderzeezwemmers.nl

Zwaan buitensport

Survival
Boogschieten
Etc.

www.zwaanbuitensport.nl

Zwembad Aat de
Jonge

Zwemmen

www.optisport.nl/locaties/aatd
ejongezwembad

Zwembad
De Abelen

Buitenzwemmen

www.optisport.nl/abelen

Zwembad
De Alk

Buitenzwemmen

www.optisport.nl/alk

Doet uw vereniging of club nog niet mee, neem dan contact op met het bestuur van de vereniging of club.
Of neem contact op via pasvandronten@dronten.nl.
Wat mag er worden gekocht bij Primera Dronten?
• toegangskaarten voor attractieparken (bijvoorbeeld Efteling*);
• tickets voor evenementen, concerten, musicals en festivals;
• Nationale Kunst & Cultuur Cadeau kaart (te besteden bij musea, theaters en filmhuizen);
• bioscoopkaartjes (bijvoorbeeld Nationale bioscoopbon of Bioscoopcadeau kaartje).
Wat mag er niet worden gekocht bij Primera?
Andere bonnen (bol.com, Coolblue), tabak, tijdschriften, kranten, boeken, kansspelen, wenskaarten, eten,
drinken, etc.
* Let op: dit is zeer afhankelijk van het aanbod van Primera.

