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Aanmeldingsformulier Pakket Leszwemmen
Gegevens deelnemer:
Naam:
Roepnaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:

j/m:
Geboortedatum:
Aanmeldingsdatum:

Pakket A:

€ 684,- (incl. pasje en diploma) of
€ 58,- te betalen in 12 maandelijkse termijnen*

Pakket A en B:

€ 841,50 (incl. pasje en 2x diploma) of
€ 65,15 te betalen in 13 maandelijkse termijnen*

Pakket C

€ 179,-

Lestijden:

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

14.30 of 15.30 of 16.30 of 17.30 uur
14.30 of 15.30 of 16.30 uur
14.00 of 15.00 of 16.00 of 17.00 uur
14.30 of 15.30 of 16.30 of 17.30 uur
14.30 of 15.30 of 16.30 of 17.30 uur
08.30 of 09.30 of 10.30 uur
08.30 of 09.30 uur

Administratiekosten bij inschrijving € 11,00
*Betaling alleen via automatisch incasso

t.n.v.………………………………………………..
Handtekening ouder/verzorger:
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Algemene voorwaarden voor pakket A, B en C
Artikel 1: inschrijving
A: Inschrijven voor de zwemlessen gaat via de receptie van de Trits, hier kunt u de voorkeurs dagen opgeven.
B: Mocht uw kind in aanmerking komen voor de zwemlessen neemt de Trits contact op.
C: Bij het starten van de zwemles krijgt u een tritspas, gebruik van deze pas is persoonsgebonden.
Bij verlies of diefstal kan een vervangende pas worden aangevraagd tegen betaling van € 5,00.
Artikel 2: les pakketten
A: lespakketten zijn inclusief pasje en diplomakosten
B: lespakket A, om diploma A te kunnen halen zijn er gemiddeld tussen de 55 en 60 lessen nodig.
C: lespakket A/B, om diploma A en B te kunnen halen zijn er gemiddeld 70 en 75 lessen nodig.
D: lespakket C is alleen los verkrijgbaar en alleen opvolg baar na pakket A/B. Om C te kunnen halen zijn er
gemiddeld 16 lessen nodig
Artikel 3: Zwemlestijden
A: de les duurt 1 uur.
B: de lespakket kan voor elke dag worden ingezet waar zwemlessen worden aangeboden. (m.u.v. bloklessen)
C: Kinderen moeten tenminste 90% van de aangeboden lessen aanwezig zijn.
D: Indien uw kind een les mist mag deze binnen een maand worden ingehaald.
Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
A: lespakketten kunnen allen worden betaald via automatische incasso.
B: lespakket A kan worden betaald in één keer of in 12 maanden.
C: lespakket A/B kan worden betaald in één keer of in 13 maanden.
D: lespakket C kan alleen in één keer worden betaald.
Artikel 5: Deelnamevoorwaarden
A: Kinderen met een verstandelijke -en/of lichamelijke beperking kunnen geen aanspraak maken op deze
pakketten. Dit kan ook gelden voor kinderen met ADHD, PDD-NOS, Autisme of andere beperkingen die invloed
kunnen hebben op de vorderingen tijdens de zwemlessen.
B: Indien er bijzonderheden zijn die de zwemlessen negatief kunnen beïnvloeden, dienen deze vooraf aan de
lesgever of zwemcoördinator te worden door gegeven.
C: Indien dit niet tijdig of onvoldoende gebeurt, kan de diplomagarantie komen te vervallen. Bij bijzondere
omstandig heden die invloed hebben op de zwemlessen of indien een kind langere tijd afwezig is door ziekte,
zal het diplomatraject in overleg met de instructeur worden bepaald.
D: Wanneer uw kind na de aangeboden 60 lessen nog niet het A-diploma heeft behaald en uw kind is 90% van
de lessen aanwezig geweest. Wordt er in overleg met de zwemcoördinator gekeken naar een gepaste oplossing.
Wanneer uw kind na de aangeboden 75 lessen nog niet het B-diploma heeft behaald en uw kind is 90% van de
lessen aanwezig geweest. Wordt er in overleg met de zwemcoördinator gekeken naar een gepaste oplossing.
Wanneer uw kind na de aangeboden 16 lessen nog niet het C-diploma heeft behaald en uw kind is 90% van de
lessen aanwezig geweest. Wordt er in overleg met de zwemcoördinator gekeken naar een gepaste oplossing.
E: Restitutie van lesgelden wordt nooit verleend.
Artikel 6: Huisregels
A: Bij deelname wordt u geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Sportcentrum de Trits en hiernaar te
handelen
B: De leskaart geeft heeft een geldigheid voor de aangegeven aantal les weken deze worden bij feestdagen en
zomervakantie verlengd.

