
 

 

Voorwaarden Zwem-ABC  

 

Betalingen 

Na het aanmelden dien je binnen drie weken het inschrijfgeld en de kosten voor het éénmalig aanschaffen van 

de magneetkaart te voldoen bij onze receptie.  

Er dient lesgeld betaald te worden vanaf de startdatum t/m het afzwemmen. De eerste leskaart (startkaart) 

valt qua kosten altijd hoger uit dan een vervolgkaart, dit heeft te maken met de afzwemkosten. 

Een leskaart heeft een geldigheidsduur van één maand, drie maanden of zes maanden. Na afloop dien je de 

leskaart te verlengen en deze sluit altijd aan op de einddatum van de vorige leskaart. De einddatum van de 

leskaart staat vermeld op het entreebewijs voor de zwemlessen die je na elke aanmelding 

meekrijgt. Je dient ervoor te zorgen dat de leskaarten op tijd zijn betaald.  Er worden geen losse lessen 

verkocht. 

De leskaart is persoonsgebonden: er dient voor ieder kind een eigen leskaart aan te worden geschaft. 

Indien de leskaart na het afzwemmen nog geldig is, kunnen deze lessen binnen één maand na het afzwemmen 

worden omgezet in lessen voor vervolgdiploma’s. Het is ook mogelijk om de lessen bij te schrijven bij een 

broertje of zusje (woonachtig op hetzelfde adres). Wil jouw kind niet doorzwemmen voor het volgende 

diploma en heeft hij/zij geen broertje of zusje op zwemles, dan is het ook mogelijk om de resterende lessen 

om te zetten in vrijkaartjes voor het recreatief zwemmen (deze vrijkaartjes zijn drie maanden geldig vanaf het 

moment van afzwemmen). Er wordt geen geld teruggegeven. 

Ziekte en/of afwezigheid 
Wanneer jouw kind ziek is, vragen wij je dit altijd en voor iedere les te melden via ZwemScore. Bij iedere 

ziektegeval is sprake van een eigen risico, dit is altijd de eerste twee weken. LET OP!: de afwezigheid dient wel 

vóór de les gemeld te zijn. 

Gemiste lessen, ongeacht de reden, kunnen niet op een ander moment ingehaald worden. 

Stoppen 
Wanneer je besluit om jouw kind geen zwemlessen meer bij ons te laten volgen, krijg je géén geld terug. Het is 

natuurlijk wel mogelijk om jouw kind door te laten zwemmen tot zijn/haar leskaart leeg is. 

Vakanties 

Op nationaal erkende feestdagen en tijdens alle schoolvakanties komen de zwemlessen te vervallen. De 

geldigheid van de leskaart wordt door ons verlengd, je betaalt dus niet voor de gemiste les(sen).  

Gedurende de vakanties bieden wij extra  zwemlessen aan, deze lessen vinden plaats in de ochtend, je bepaalt 

zelf of en wanneer jouw kind komt zwemmen. Uiterlijk 48 uur van tevoren dienen de lesdagen door te zijn 

gegeven bij onze receptie. De kosten van de extra lessen dienen direct bij inschrijving te worden voldaan.  

Wanneer jouw kind niet bij de extra zwemles aanwezig is, ongeacht de reden, krijg je geen geld terug. Ook kan 

de les niet verplaatst worden naar een ander moment. 

Uitzonderingen: De Speciale en Ouder & Kind zwemlessen gaan tijdens de kortere vakanties wel door, dit 

omdat er voor deze groepen een grotere behoefte is aan continuïteit. 

 

Magneetkaart / polsbandje 

Wanneer de magneetkaart of het polsbandje  stuk/verloren is dien je hiervoor een nieuwe aan te schaffen bij 

onze receptie. Zonder het polsbandje kan er geen deel worden genomen aan de zwemles. 

Tarieven  
Klik hier voor alle tarieven 

https://waterakkers.prd.sportfondsen-whitelabel.lukkien.com/openingstijden/?theme=3

