Voorwaarden
De navolgende voorwaarden gelden voor iedere
overeenkomst tussen Zwembad De 3 Berken (hierna
te noemen: de Zwemschool) en het leskind en/of zijn
wettelijk vertegenwoordiger (hierna te noemen: het
leskind c,q, ouder/verzorger).
De Zwemschool leidt op voor de zwemdiploma's A, B
en C van het Zwem-ABC overeenkomstig de
Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's
Zwemdiploma's van het Nationaal Platform
Zwembaden I NRZ.
De Zwemschool is een door het Nationaal Platform
Zwembaden I NRZ erkend opleidings- en
exameninstituut.
De door de Zwemschool georganiseerde- en af te
nemen Zwem-ABC examens staan onder toezicht van
de in deze voorwaarden genoemde instantie.
Uw inschrijving wordt in behandeling genomen
wanneer het volledig ingevulde inschrijfformulier
alsmede het inschrijfgeld door de Zwemschool is
ontvangen (IBAN: NL841NGB0002833042).
Het van toepassing zijnde lesgeld dient op de door
de Zwemschool aangegeven wijze en binnen de
gestelde termijn te worden betaald, te weten vooruit
en per kas/bank. Ondergetekende is gehouden en
verplicht zich daartoe, voor tijdige betaling van de
aan de Zwemschool toekomende gelden te zorgen,
hetzij wegens cursusgelden, hetzij anderszins. Bij het
niet nakomen van deze verplichting wordt de
vordering uit handen gegeven.
De cursus wordt aangegaan voor tenminste de
tijdsduur van twee maanden en wordt automatisch
met twee maanden verlengd. Beëindiging uitsluitend
en alleen schriftelijk, met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand.
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De leskaart is strikt persoonlijk.
Binnen de aangegeven geldigheidsduur heeft u recht
op een aantal overeengekomen lessen. Mocht u
geen gebruik hebben gemaakt van alle lessen, terwijl
de geldigheidsduur verlopen is, dan vervalt het recht
op de resterende lessen.
Indien u door ziekte of enige andere reden niet in
staat bent de beoogde zwemlessen te volgen, wordt
niet tot restitutie van lesgelden of verlenging van de
leskaart door de Zwemschool overgegaan (wij
hebben wel een in haalregeling).
De Zwemschool is gesloten op de erkende
feestdagen en tijdens enkele vastgestelde
vakantieperiodes (bijv. zomervakantie). Het aantal te
betalen lessen per 2 maanden wordt hierop
afgestemd.
De ouder/verzorger is zich bewust van het feit dat de
kleedruimte een onbewaakte ruimte is. De
Zwemschool verzoekt u vriendelijk doch dringend
waardevolle spullen / eigendommen niet onbewaakt
achter te laten en is niet verantwoordelijk c.q.
aansprakelijkheid voor verlies of diefstal ter zake.
Door invullen en ondertekenen van de inschrijving
verklaart inschrijvende ouder/verzorger bekend te
zijn en in te stemmen met deze Algemene
Voorwaarden.

Zwemlessen voor:
Kleuters/kinderen:
van 4 — 12 jaar (groepjes van 5, 6 of 7 kinderen). De zwemlessen worden tweemaal per week gegeven gedurende 30
minuten (of eenmaal per week 45 minuten).
Lestijden en Lescombinaties:
• maandag/donderdag vanaf 15.30 uur.
• woensdag vanaf 12.30 uur / zaterdag vanaf 8.30 uur.
• maandagmiddag
• woensdag
• donderdag middag
• vrijdag middag
• zaterdag
Privéles:
• kinderen
• volwassenen
• tijden in onderling overleg
• prijzen op aanvraag
Zwemwater:

300 c

Inhaalregeling:

In uitzonderlijke gevallen (bijv. ziekte) bestaat de mogelijkheid om gebruikte maken van onze
inhaalregeling.

Betalingen:

Vooruit, tweemaandelijks, per kas, voor aanvang der lessen.

Ouders:

Tijdens de lessen van uw kind kunt u wachten, maar wij kunnen u helaas niet in het instructiebad
toelaten, omdat dit in de meeste gevallen nadelig is voor de vorderingen van uw kind. Ze zullen zich
dikwijls laten afleiden als hun ouders aanwezig zijn.

Inschrijving:

Uw inschrijving wordt van kracht, als het volledig ingevulde inschrijfformulier alsmede het
inschrijfgeld bij ons binnen is.

