AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZWEMLESSEN DUIKERDEL
Van Sport Servicepunt Langedijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 37113293
Onderstaande aanvullende voorwaarden gelden voor alle zwemlessen bij Zwembad Duikerdel.
Indien er onderwerpen in deze aanvullende voorwaarden niet worden vermeld, verwijzen we naar
de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn op deze aanvullende voorwaarden onverminderd van kracht.
Artikel 12. Deelname zwemlessen
12.1 Voor aanmelden voor de zwemlessen kunt u gebruik maken van het online inschrijfformulier op
www.duikerdel.nl. Ook kunt u inschrijven bij de receptie van Zwembad Duikerdel. U ontvangt
een bevestiging van inschrijving.
12.2 Indien er voor de zwemles van uw keuze een wachtlijst bestaat, dan is de datum van inschrijving uw volgnummer.
12.3 Als er plaats beschikbaar is of komt dan wordt de lestijd en startdatum telefonisch met u overlegd. U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging met alle relevante informatie, waaronder het
te betalen lesgeld.
12.4 (Tussentijds) veranderen van dag en/of tijd is mogelijk indien er op de dag en tijd van uw keuze
plaatsingsmogelijkheid is.
12.5 De minimum leeftijd voor het deelnemen aan de zwemlessen voor het A-diploma is 4 jaar.
12.6 De tarieven van de zwemlessen worden jaarlijks door Duikerdel vastgesteld.
12.7 Voor iedere inschrijving en het diplomazwemmen worden (administratie) kosten berekend.
12.8 Voor het gebruik van de lespas wordt een borg in rekening gebracht.
13 Betaling van lesgelden in de vorm van wekenkaarten
13.1 De betaling van het lesgeld van de zwemlessen dient voorafgaand aan de lessen per pin of
contant bij de receptie van Duikerdel te worden voldaan.
13.2 Als het lesgeld is voldaan ontvangt u een lespas met daarop het aantal lessen welke u heeft
betaald, te weten 5 of 10 lessen.
13.3 Leskaarten zijn geldig tot en met de vervaldatum. De nieuwe kaart gaat altijd aansluitend aan
de vervaldatum van de vorige kaart in, behoudens in het geval als omschreven in artikel 16.4
14 Betaling van lesgelden bij maandelijkse incassering
14.1 Op deze betalingsregeling zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing
14.2 Voor de betalingen per incasso sluit u een overeenkomst. Een overeenkomst komt uitsluitend
tot stand doordat het daarvoor bestemde inschrijfformulier, tevens overeenkomst, is ingevuld en
door beide partijen voor akkoord is ondertekend en het inschrijfgeld is voldaan.
14.3 De betaling van het lesgeld van de zwemlessen geschiedt per maand vooruit, middels automatische incasso.
14.4 Indien om welke reden dan ook op enig moment de overeengekomen maandelijkse automatische overschrijving (incasso) niet mogelijk mocht blijken te zijn, verkeert de gast van rechtswege in verzuim en is Sport Servicepunt Langedijk gerechtigd een bedrag ad € 5,00 aan stornokosten in rekening te brengen.
14.5 Zodra het inschrijfgeld is voldaan en de overeenkomst is ingegaan ontvangt u een leskaart
waarmee het kind toegang krijgt tot de zwemlessen. Leskaarten lopen tot en met het einde van
de overeenkomst.
14.6 Het bedrag dat per maand van uw rekening wordt afgeschreven hangt samen met het aantal
lesdagen dat er in enige maand zit.
14.7 Het lesgeld voor de lesperiode dient ook te worden betaald indien u, om welke reden dan ook,
geen gebruik maakt van de lessen, tenzij Duikerdel u van uw betalingsverplichting heeft ontheven volgens het bepaalde in artikel ………

15 Betaling van lesgelden bij de aanschaf van een lespakket
15.1 U kunt kiezen voor een zwemlespakket. Er zijn verschillende pakketten welke u kunt vinden in
de tarievenlijst op de flyer en op de website.
15.2 Zwemlespakketten zijn er voor kinderen vanaf 5 jaar.
15.3 Indien u kiest om een lespakket af te nemen bij Duikerdel, dient u een overeenkomst in te
vullen en te ondertekenen. Op dit formulier vult u de persoonlijke gegevens in van het kind
dat de lessen gaat volgen en de gegevens van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger.. Het
formulier dient te worden ondertekend door zowel de ouder/ wettelijk vertegenwoordiger als
de medewerker van het zwembad.
15.4 Indien u kiest voor een pakket voor het B en/of C diploma, dient het voorgaande diploma behaald te zijn bij zwembad Duikerdel.
15.5 De prijzen van het pakket worden jaarlijks geïndexeerd en kunt u vinden op de tarievenflyer
en de website. Het pakket is exclusief inschrijfgeld en inclusief afzwemmen en diplomakosten.
15.6 Het pakket wordt op een toegangspas gezet. Voor deze toegangspas betaald u éénmalig € 7,borg. Raakt u de pas kwijt dan betaald u opnieuw borg voor een nieuwe pas.
15.7 U kunt het bedrag voor het pakket betalen in één keer of in twee of drie opeenvolgende
maandelijkse termijnen. Bij betaling in termijnen worden er administratiekosten doorberekend
en gaat het bedrag omhoog.
15.8 U koopt een pakket met zwemdiplomagarantie. Voorwaarde voor de zwemdiplomagarantie is
dat uw kind niet méér verzuimt dan gemiddeld één keer per kwartaal. Kortdurend ziekteverzuim (minder dan drie weken) valt daar ook onder. Met het overleggen van een doktersbewijs
kan bij langdurend ziekteverzuim de leskaart vanaf de derde week verzuim worden opgeschort. Er worden dan twee verzuimlessen genoteerd. Indien uw kind 5 tot en met 10 keer per
jaar verzuimt betaalt u één extra vijf lessen kaart. Voor elke vijf keer extra verzuim daar boven
betaalt u weer één extra vijf lessen kaart.
15.9 Indien u de lessen voortijdig beëindigd, vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
16 Recht op inhalen of restitutie van lesgeld
16.1 De leskaart gaat in op de dag van de eerste zwemles en is geldig tot en met de vervaldatum. U
dient altijd een geldige leskaart te tonen aan de receptie van Duikerdel.
16.2 Op officiële feestdagen (Nieuwjaarsdag, 1e en 2e paasdag, Koninginnedag, 5 mei in lustrumjaren, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag) komen de lessen te vervallen.
Deze lessen worden niet in rekening gebracht.
16.3 Gedurende 6 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 u op
vakantie gaat buiten deze periode van zes weken, dan bent u gedurende uw afwezigheid wél
lesgeld verschuldigd.
16.4 In geval van ziekte van uw kind verzoeken wij u dit door te geven aan de receptie van Duikerdel. De eerste 2 weken zijn voor eigen kosten. Verlenging van de leskaart vindt na minimaal 2
weken ziekte plaats. Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats.
16.5 Indien er door overmacht onzerzijds géén les of activiteit kan plaatsvinden zullen wij u hier zo
snel mogelijk van op de hoogte stellen. Ter compensatie van de gemiste les(sen) zal de leskaart
evenredig verlengd worden. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.
17 Vrijzwemmen zwemleskinderen
17.1 Gedurende de periode dat uw kind zwemles A volgt mag hij/zij, op vertoon van de zwemleskaart, tijdens de recreatieve openingstijden gratis vrijzwemmen.
17.2 Een kind zonder A-diploma wordt alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten. Begeleiders betalen de normale entreeprijs.
18

Diversen
In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Duikerdel. Door gebruik te maken van de diensten van het zwembad aanvaardt u deze algemene
voorwaarden.

