
Algemene voorwaarden / huishoudelijk reglement zwem school “de zwemmaatjes”.  

Deze informatie is bedoeld om u zo goed mogelijk over de gang van zaken in ons instituut te informeren 

en op die manier problemen of misverstanden te voorkomen. Zwemschool “De Zwemmaatjes” kan 

nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of letsel door deelname. 

•         Betaling van de 10-rittenkaarten kan uitsluitend door overboeking naar ABN Amro bank,  

       rek.nr. 584603274 t.n.v. zwemschool  “De Zwemmaatjes o.v.v. naam zoon/dochter. 

•         Betaling per 10-rittenkaart geeft recht op 10  lessen  met een verbruiksperiode van max. 12  

       weken.  
•         Verzuimde lessen worden niet vergoed (behalve in uitzonderlijke gevallen, zoals langdurige ziekte    

        met overlegging van een doktersverklaring).  
•         Zwemschool “De Zwemmaatjes “behoudt zich het recht voor om de tarieven, openingstijden en     

       reglementen te wijzigen.  
•         Tijdens de schoolvakanties en vrije dagen  van Adelante mytylschool gaan de lessen en het  

       recreatief zwemmen niet door. 

•         Zwemschool “De Zwemmaatjes” bepaalt het aantal ingeschrevenen en op welke dagen en uren  

       zwemonderricht kan worden genoten c.q. gebruik kan worden gemaakt van de accommodatie.  

•         Indien blijkt dat het volgen der lessen of activiteiten de  leerling te zwaar valt, dan heeft de leerling   

       c.q. zijn wettelijke vertegenwoordiger, het recht op restitutie van de reeds betaalde rittenkaart. De   

       aanvraag tot restitutie dient schriftelijk te geschieden. Na ontvangst van de aanvraag zal restitutie  

       plaatsvinden (onder aftrek van administratiekosten) aan het tarief van de  “actieve” periode.   

•         Het abonnement is strikt persoonlijk.  
•         De ondergetekende is gehouden tot stipte betaling van de lesgelden. Bij niet tijdige betaling is de  

       organisatie gerechtigd om uw zoon/dochter uit te sluiten van verdere deelname aan de  

       zwemactiviteiten van zwemschool “de zwemmaatjes”. 

•         Roken in zwembad, kleedlokalen en verblijfsruimte is verboden.  

•         Kinderen mogen alleen onder toezicht van het personeel binnen zwemschool “De Zwermmaatjes”  

        verblijven.  

•         Aanwezigheid van (huis)dieren is verboden  
•         De  zwemzaal mag om hygiënische redenen niet met buiten schoeisel betreden worden. De  

       schoenen kunnen in het  kleedlokaal worden geplaatst of u kunt gebruikmaken van  

       de plastic overschoentjes. De overschoentjes  liggen in het kleedlokaal. I.v.m. de hygiëne en mogelijk  

       gladde vloer  geven wij het dringende advies om uw  zoon/dochter de zwemzaal met badslippers te  

       laten  betreden.  

•         Het is verplicht te douchen alvorens uw zoon/dochter het water ingaat. De bedoeling hiervan is de  

       huidvetten te verwijderen, daarom dus ook voor het zwemmen zeker geen huidoliën gebruiken.  

       Dit alles bevordert de zuiverheid van het water. Wij streven ernaar geen agressieve ontsmetting-  

       en desinfecterende middelen te gebruiken.  
•         Men kan gebruik maken van het toilet, welke zich bevindt in de kleedlokalen. Met name voor  

       kinderen geldt, toiletgebruik vóór de les. 


