
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In te vullen door zwembad. 

Aangemeld d.d. :                                    Inschrijving Zwemles 
Inschrijf nummer :  
Startdatum en tijd:            
Act  :                          
Zwemscore: 
Inschrijfgeld € 18,50 voldaan d.d. :     + Tasje: 
                
               
         Voor +Achternaam kind   :  

    -------------------------------------------------------------------------- 
                             jongen / meisje 
Geboortedatum   :  -------------------------------------------------------------------------- 
 
Adres :  -------------------------------------------------------------------------- 
 
Pc / Woonplaats :  --------------------------------------------------------------------------          
 
Telefoon  :  --------------------------------------------------------------------- 
 
E-mail adres :  -------------------------------------------------------------------------- 
 
Bijzonderheden :  -------------------------------------------------------------------------- 
    
Hoe bent u in contact gekomen met de zwemlessen van Aquavia. 
0 Flyer/brochure      0 Advertentie      0 Familie/Vrienden      0 Website Aquavia      0Anders n.l. : ……………………. 
 
Zwemleskeuze: 
Hierbij geef ik mijn zoon/dochter * op voor zwemles voor zwemdiploma A / B / C * 
Voorkeurdagen:  Ma / Di  /  Wo  /  Do / Za 
 
Inschrijfgeld : 
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig :  €  18,50 
 
Lesgeld :   
De vergoeding voor de zwemles wordt voldaan bij vooruitbetaling. ( zie tarieven voor de hoogte van het lesgeld ). 
Wijze van betalen is contant of pinnen bij Aquavia. 
 
Opmerkingen/aanvullingen : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Overeengekomen en getekend te : …………………………………….. d.d …… / …… / ………….. 
Heeft voorwaarde gelezen en geaccepteerd. 

 
Naam in blokletters : ……………………………… Handtekening : ……………………………..... 

 
 



 
 
 
Algemene voorwaarden. 
 
Deelname 
a) Voor deelname aan de zwemlessen kunt u contact met ons opnemen. Voor meer info kunt u ook terecht op 

www.aquavia.nl 
b) Als er een plaats beschikbaar is (komt) wordt er met u, in telefonisch overleg, een startdatum en tijd afgesproken. 
c) De minimum leeftijd voor het deelnemen aan de zwemles voor het A-diploma is 4 jaar. 
d) U kunt de voortgang van de zwemlessen volgen via het leerlingvolgsysteem waarbij u een code krijgt bij aanvang van de 

lessen. 
 
 Duur tot het behalen van het A diploma, B diploma, C diploma. 

De voortgang wordt medebepaald door de motorische en cognitieve vaardigheden die nog in ontwikkeling 
zijn.  
Ook de inzet van het kind en de mate van absentie hebben vanzelfsprekend invloed op deze termijn. 
Na het behalen van het A diploma doet een kind 3 maanden over het behalen van diploma B 
en 3 maanden over het behalen van diploma C. Na het C diploma komen de zwemvaardigheid diploma’s 
 ( bij voldoende deelname ). Zo ook Survival, Snorkelduiken e.v.a. 

 
Diplomazwemmen. 
a) Aquavia geeft landelijk erkende diploma’s uit van het Nationaal Platform Zwembaden ( NPZ-NRZ ). 
b) Pas als uw kind voldoet aan de door de NPZ-NRZ gestelde eisen van het diploma mag uw kind afzwemmen. 
c) Indien uw kind na het examen wil doorgaan voor een vervolgdiploma, dan dient u dit i.v.m. de planning 

vóór het examen bij Aquavia door te geven.   Zie ook www.allesoverzwemmen.nl.  
 
Recht op inhalen of restitutie van lesgeld. 
a) De betaling is geldig tot en met de vervaldatum van het zwemlestermijn. 
b) Op officiële feestdagen komen de lessen te vervallen. We halen deze les wel in. De lessen worden niet 

gerestitueerd. 
c) Gedurende 3 weken tijdens de zomervakantie van de basisscholen in de regio van het zwembad zijn er 

géén zwemlessen. Deze periode zal niet in rekening worden gebracht. Indien uw op vakantie gaat buiten 
deze periode van 3 weken, dan kunt u twee lessen via de zwemscore afmelden en weer inhalen.. 
De exacte sluitingsperiode zal elk jaar ruim van te voren bekend gemaakt worden. 

d) In geval van ziekte van uw kind verzoeken wij u dit aan ons door te geven. 
Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats, wel kan deze les worden ingehaald, te regelen via de       

    zwemscore module. 
e) Indien er door overmacht onzerzijds géén les kan plaatsvinden zullen wij trachten u zo spoedig mogelijk 

op de hoogte te stellen. Voor de gemiste lessen zal inhaallessen ingelast worden. Lesgeld wordt niet 
gerestitueerd. 

 
Contante betalingen. 
a) De betaling van het lesgeld geschiedt per 3 maanden vooruit. 
b) Voor inschrijving wordt € 18,50 administratiekosten berekend. 
c) Ziekte, vakantie buiten zomersluiting van het zwembad of andere absentie onslaat u niet van uw 

betalingsverplichting. 
d) De prijs van de lessen en activiteiten wordt per seizoen door Aquavia opnieuw vastgesteld. 
 
Privacybescherming. 
a) Alle persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld. 
b) Beschikbare gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden. 
 
Opzegging. 
A     Indien uw kind na het examen niet wil doorgaan met een vervolgcursus, dient u dit, schriftelijk door te geven aan 
     de organisatie van Aquavia.. 
 
 
 
In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Aquavia. Door gebruik te maken 
van de zwemlessen aanvaardt u deze algemene voorwaarden. 
 
 
Handtekening klant:    ……………………………………………….. 


