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--Individueel zwemonderwijs--

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZWEMLES.NL
Toepasselijkheid
1.

Deze voorwaarden zijn met ingang van week 1 2020 van toepassing op de door ons gegeven zwemopleiding in de zwembaden
van de K.T.S, de Willem van den Bergh en Basalt (Rijnlands Revalidatie Centrum). Afwijkingen van deze voorwaarden dienen
schriftelijk met ons te worden overeengekomen.

Lessen
2.
3.
4.
5.

6.

De zwemles duurt 30 minuten. Er worden maximaal 4 vaste kinderen per leerkracht ingedeeld.
De zwemlessen vinden plaats op een afgesproken dag en tijd, waarbij zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met uw
voorkeur voor een bepaalde dag of een bepaald tijdstip. U kunt uiteraard zelf de frequentie van het aantal per week te volgen
zwemlessen bepalen.
Het is mogelijk om tijdens de zwemopleiding van dag, tijd, leerkracht of frequentie te veranderen. In het geval uw verzoek tot
wijziging niet direct kan worden gerealiseerd, wordt genoteerd dat u een roosterwijziging heeft aangevraagd en zal worden
geprobeerd de beoogde wijziging zo snel mogelijk te doen ingaan.
M.i.v. week 1 van 2005 kunt u bij een lesfrequentie van 1 maal per week per betaalperiode maximaal 1 maal een les extra inschrijven.
Bij een lesfrequentie van 2 maal per week kan dit maximaal 2 maal. Deze extra les(sen) moeten in de betreffende betaalperiode plaats
vinden. Extra lessen in de K.T.S, de Willem van den Bergh en Basalt (Rijnlands Revalidatie Centrum) vinden plaats tijdens de
reguliere uren. Hiervoor komen tijdens de lessen inschrijflijsten te liggen in de wachtruimten/kleedkamers. In de K.T.S. en Basalt
(Rijnlands Revalidatie Centrum) kunnen maximaal twee kinderen per half uur extra zwemmen, in de Willem van den Bergh
maximaal 1 per half uur. Lesgelden van gemiste lessen worden nooit gerestitueerd en kunnen niet worden ingehaald, ongeacht de
reden van afwezigheid. Teveel ingeschreven extra lessen worden in rekening gebracht à EURO 25,00 per les.
U wordt van tevoren schriftelijk bericht over het eventueel uitvallen van een zwemles.

Diplomazwemmen
7.
8.
9.
10.
11.

De kinderen worden opgeleid voor officieel erkende diploma's.
Het A- en B-diplomazwemmen vindt nagenoeg iedere week plaats. Het C-diploma om de 2 weken
Het diplomazwemmen vindt normaliter plaats in het zwembad van Basalt (Rijnlands Revalidatie Centrum). Indien uw kind wordt
uitgenodigd voor het diplomazwemmen, ontvangt u in de week voor het afzwemmen schriftelijk bericht na de testsessie.
Alle leerlingen dienen voor het diplomazwemmen proef te zwemmen in Basalt (Rijnlands Revalidatie Centrum). De proeflessen
worden achteraf in rekening gebracht à € 17,50 per les.
De diplomakosten bedragen € 30,00 per diploma.

Vakanties en feestdagen
12.

Tijdens de schoolvakanties en feestdagen gaan de zwemlessen gewoon door tenzij tevoren schriftelijk melding wordt gemaakt dat er
lessen uitvallen gedurende een bepaalde periode.

Betalingen
13.

14.
15.

De zwemlessen dienen vooruit te worden betaald voor een periode van 10 weken. U ontvangt hiervoor een factuur via de e-mail.
Wanneer u voor het eerst met de zwemlessen start of de frequentie van het aantal per week te volgen lessen wijzigt, wordt u gelijk
getrokken met de andere deelnemers aan de lessen. In die gevallen kan de rekening afwijken van de standaardperiode van 10 weken.
Hierbij dient u altijd de weeknummers vermeld op de factuur in de gaten te houden.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening, door overmaking op de door ons aangewezen bankrekening. Indien de betaling niet binnen deze termijn is ontvangen, behouden wij ons het recht voor de wettelijke rente alsmede een
bedrag voor buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen. Tevens kunnen wij uw vaste plaats op het lesrooster vergeven.
M.i.v. week 1 2019 bedragen de prijzen per 10-weekse periode:
Voor 1 zwemles per week gedurende een periode van 10 weken een bedrag van € 175.00;
Voor 2 zwemlessen per week gedurende een periode van 10 weken een bedrag van € 350.00.

Opzegging
16.
17.

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende post, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, plaatsvinden.
Het is mogelijk om tussentijds op te zeggen. In dat geval zal eventueel teveel betaald lesgeld naar evenredigheid van het aantal
gevolgde lessen en met inachtneming van de onder punt 16 genoemde opzegtermijn worden teruggestort.
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