
OPENING 

De showroom is vanaf nu elke vrijdag open van 11.00 tot 15.00 uur. 

Naast deze opening is er ook éénmaal in de maand een zaterdag-

openstelling (van 11.00 tot 16.00 uur). Wilt u buiten deze dagen 

langskomen, dat kan uiteraard ook. Dit is echter alleen op afspraak 

mogelijk. Op de site staan de exacte openings- en sluitingsdagen. 

KORTINGSPERCENTAGE 

Half mei wordt het kortingspercentage over het jaar 2014/2015 be-

paald. Voor iedereen die een account heeft aangemaakt, wordt deze 

korting berekend. U ontvangt half mei een mail met de kortingscode. 

Mocht u 20 mei geen mail hebben ontvangen en u voldoet wel aan de 

voorwaarden, stuur dan een e-mail aan klantenser-

vice@swimmerezwemsport.nl Wij kijken e.e.a. dan voor u na. 

NIEUWE COLLECTIE ESSENUOTO 

De collectie van Essenuoto is uitgebreid met diverse badpakken, 

kneeskins, bikini's, slips, jammers en boxers. Klik hier voor de gehele 

collectie. 

NIEUW SPAARSYSTEEM 

Vanaf 1 mei kunt u punten sparen   bij elke aankoop in de winkel van 

SwimMere. Daarnaast zijn ook bij andere acties punten te verdienen. 

Deze punten kunnen ingeleverd worden bij een volgende aankoop. 

Het oude spaarsysteem vervalt hiermee. 

35% KORTING OP ONDERGOED 

Koop tot 15 mei 2015 zwemkleding of fitness kleding van Funky 

Trunks of Funkita en krijg 35% korting op één stuks ondergoed van 

Funkita en Funky Trunks naar keuze. De korting wordt berekend bij 

gebruikmaking van couponcode RXF6J. 

GOED VOOR DE DAG BIJ UW OPEN WATER WEDSTRIJD 

Nu de Tracer Light van TYR met 

38% korting. 

Aeroback van € 267 voor € 165 

Tights van € 210 voor € 130  

Webwinkel contact informatie klik hier  

GEPLANDE OPENSTELLINGEN 2015 

Kebajastraat 23 (ingang Sarongweg), Almere 

Zaterdag 25 april, 30 mei en 27 juni 2015 

Vrijdag 24 april, 1 mei, 8 mei, 22 mei, 29 mei, 5 juni, 19 juni en 26 juni 2015 

Op zaterdag open van 11.00 tot 16.00 uur, op vrijdag van 11.00 tot 15.00 uur 

https://www.swimmerezwemsport.nl/essenuoto
https://www.swimmerezwemsport.nl/contact

