
Algemene voorwaarden zwemlessen Zwemschool Verbeek 

1. Inschrijving  

  1.)  Inschrijven geschiedt door middel van een aanmeldingsformulier en het overmaken van 
éénmalig €15,00 inschrijfgeld. Inschrijfgeld wordt niet retour gestort wanneer u besluit geen 
gebruik te willen maken van onze zwemlessen.  

  2.)  Indien er voor de zwemles van uw keuze een wachtlijst bestaat, dan is de datum van 
inschrijving uw volgnummer.  

  3.)  Als er een plaats beschikbaar is (komt) wordt er met u, in overleg, een startdatum en -
tijd voor de lessen afgesproken. U ontvangt een bevestiging met alle relevante informatie, 
waaronder het te betalen lesgeld.  

  4.)  Veranderen van dag en /of tijd is mogelijk. Er dient echter op de dag en tijd van uw 
keuze wel een plaatsingsmogelijkheid te zijn. Veranderen kan alleen in overleg.  

  5.)  Zwemschool Verbeek behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het 
zwemlesrooster.  

2. Hoe lang duurt het voordat mijn kind heet A, b of C diploma heeft gehaald? 

  Tja hadden we maar een glazen bol….. een gemiddeld kind staat niet. Laten we eerlijk zijn 
u kind is toch veel leuker, slimmer en grappiger dan een gemiddeld kind? Hoe lang uw kind 
er over doet is dus niet vooraf te zeggen. Maar u kunt altijd contact houden met de 
instructeur en de zwemlessen volgen. Hierdoor weet u precies hoe het op dit moment gaat. 

2. Wanneer kan ik starten met zwemles? 

  Vanaf 4 jaar is het mogelijk om met zwemles te beginnen, inschrijven voor de zwemles kan 
op elk moment. Er is dus geen minimale leeftijd voor de inschrijving nodig. Het is wel altijd 
verstandig om te kijken of uw kind er aan toe is. Het ene kind van 4 jaar is de andere niet. 
U kent uw kind het best en weet of uw kind er al aan toe is. Het is geen schande om langer 
te wachten om te starten. 

  

3. Diplomazwemmen  

  1.)  Zwemschool Verbeek geeft de zwemdiploma uit van organisatie ZON. Ook 
conformeren wij ons aan alle gesteld richtlijnen die gesteld zijn door ZON voor meer 
informatie kijk op www.zon.nl 

  2.)  Pas als uw kind voldoet aan de normen van het diploma mag uw kind afzwemmen op 
de door zwemschool Verbeek aangegeven plaats en tijd.  

  3.)  Indien uw kind mag afzwemmen ontvangt u een schriftelijke uitnodiging  
met daarop de afzwemdatum en alle relevante informatie.  Op deze informatie staat een 
invulstrookje deze dient volledig ingevuld en ondertekend te worden.  

http://www.zon.nl


  4)  Na het behalen van het A-diploma is het mogelijk om door te zwemmen voor de B en 
later C lessen. We proberen zo veel mogelijk deze lessen aan te laten sluiten op de A 
lessen, echter daarover geven wij geen garanties. 
 

4. Betaling van lesgelden  

  1.)  De betaling van het lesgeld van de zwemlessen geschiedt maandelijks  vooruit (u 
ontvangt hiervoor een factuur, deze dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de 
rekening van de zwemschol te staan). indien u het lesgeld niet heeft voldaan heeft u kind 
geen echt op zwemles. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet is 
voldaan, zal aan u een bedrag van € 2,50 voor de eerste herinneringsnota en € 5,00 voor 
elke volgende herinneringsnota aan administratiekosten in rekening worden gebracht.  

  2.)  Voor iedere inschrijving en het diplomazwemmen worden (administratie) kosten 
berekend.  

  3.)  Verandering van groep of les c.q. activiteit kan een verandering van het lesgeld 
inhouden.  

  4.)  De prijs van de lessen en activiteiten worden periodiek door zwemschool  Verbeek 
opnieuw vastgesteld.  

  5.)  Bij tussentijdse opzegging van inschrijving, b.v. bij verhuizing, ziekte e.d.hanteren wij 
een opzegtermijn van 14 dagen. Opzeggen dient u 14 dagen van tevoren schriftelijk of via 
email aan ons kenbaar te maken. 

  6.) Indien u kind een les afwezig is dan is deze les voor uw rekening. Zwemschool Verbeek 
zal ook deze les in rekening bij u brengen. Uw kind bezet een plaats in deze groep en daar 
dient voor te worden betaald. Het is soms mogelijk om een les op een andere dag/tijd in te 
halen, Zwemschool Verbeek is hier niet toe verplicht maar zal zich wel inspannen om dit te 
realiseren, echter kan dit alleen plaatsvinden bij uitzonderingen.  

8. Privacybescherming  

   Met in acht neming van de wet bescherming persoonsgegevens zal Zwemschool Verbeek 
strikt vertrouwelijk met uw persoonsgegevens en die van het kind omgaan. 
Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van het kind verzamelen wij 
uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van een passend 
advies. Deze gegevens worden door zwemschool Verbeek dan ook uitsluitend voor dit doel 
gebruikt en niet aan derden verstrekt. De verzamelde gegevens worden ook niet langer 
bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek verwijderd uit onze bestanden. Door 
deel te nemen aan de zwemlessen gaat u akkoord met het verwerken van de 
persoonsgegevens als hiervoor bedoeld.  

9. Diversen  

  In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist zwemschool 
Verbeek. Door gebruik te maken van de diensten en of producten van zwemschool Verbeek 
aanvaardt u deze algemene voorwaarden.  


