All Inclusive
In verreweg de meeste zwembaden en zwemscholen in Nederland worden kinderen opgeleid naar
zwemveiligheid volgens de diploma's van de Nationale Raad Zwemdveiligheid (NRZ). Ook in
Zwembad Vollenhove wordt deze diplomalijn gevolgd.
Het Zwem-ABC is gericht op de zwemveiligheid van het kind in het water. Pas na het behalen van het
C-diploma durven wij te zeggen dat een kind zwemveilig is. De kinderen beheersen vaardigheden
voor een zwembad met attracties en voor open water zonder stroming of grote golfslag, zoals
recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Het kind kan zich dan in vele situaties
in het water zelf in veiligheid brengen.
Veel ouders kiezen alleen voor het diploma A en B. Veelal omdat ze deze diploma's zelf vroeger ook
hebben gehaald, maar in 1998 zijn de eisen aan de diploma's helemaal veranderd en is het ZwemABC ontstaan. In 2018 zijn de eisen wederom veranderd en komt de zwemveiligheid veel meer aan
bod. Wij adviseren dan ook de kinderen A-, B- en C-diploma te laten behalen. Pas dan is een kind een
échte vriend van het water, zwemveilig en kan uw kind gerust zelfstandig naar een zwembad .
In Zwembad Vollenhove hebben wij zwemlessen van 45 minuten per week, 1 uur zwemles per week,
2 x 1 uur zwemles per week of privéles.
Wij hanteren het unieke All Inclusive betalingssysteem. U betaalt één bedrag voor de diploma's die
vooraf gekozen zijn, dit is exclusief eenmalig inschrijfgeld a € 20,00 en inclusief
diplomazwemmen. Vooraf weet u precies waar u financieel aan toe bent, ongeacht het aantal
lessen.
De privélessen en kleine groepjes hebben leskaarten of men betaalt per les!
U bepaalt voor aanvang van de zwemlessen voor welk pakket uw kind gaat. Het ideale is A, B en
C. Afhankelijk van die keuze en de betalingswijze kunt u korting krijgen die tot wel tot € 45,00 kan
oplopen. In onderstaand schema wordt het weergegeven. De prijzen zijn vanaf januari 2021.

Diploma's

Bedrag in 1 keer betalen

Bedrag in termijnen betalen

A

€ 520,00*

10 x € 53,00

A en B

€ 665,00*

10 x € 67,50

A,B en C

€ 818,00*

14 x € 59,50

B of C

€ 160,00*

2 x € 82,50

Mocht het schema niet voldoende duidelijk zijn, neem dan gerust contact met ons op.
Wij geven geen garantie of dat uw kind het diploma ook bij ons zal halen, want dat hangt van vele
factoren af. Maar natuurlijk doen wij er alles aan om uw kind te laten slagen.
* U kunt het bedrag eenmalig overmaken, pinnen of contant betalen.
Voor inschrijving gaat u naar zwemles/inschrijven op onze site.
Spelregels
Om het All Inclusive systeem goed te laten functioneren zijn er wel enkele spelregels.
Uw kind is altijd aanwezig en verzuimt alleen bij hoge uitzondering. Bij verhindering ontvangen wij
graag bericht.
Verzuimde lessen hoeven niet te worden ingehaald.
Stroomt uw kind in vanuit een ander bad, dan bepalen wij op basis van voorzwemmen het niveau,
aan de hand daarvan wordt gekeken hoeveel u nog van het All inclusive gaat betalen. Gaat u

verhuizen dan bekijken wij hoeveel geld u eventueel terug krijgt, dit ligt eraan hoe lang uw kind
zwemles in ons bad heeft gehad.
Uw kind blijft in principe in dezelfde groep bij dezelfde instructrice of instructeur. Mocht uw kind
alles snel onder de knie hebben of gaat het juist langzamer, dan kan er besloten worden, in overleg
met ouders/verzorgers om uw kind in een andere groep te plaatsen.
Krijgt uw kind (op advies van de lesgever), 2x in de week les, dan hoeft u niet extra te betalen. Mocht
het zo zijn dat uw kind priveles nodig heeft, dan gaat dit in overleg en worden ook de kosten
besproken.
Voor vragen kunt u contact opnemen via zwemles@zwembadvollenhove.nl

