
Algemene voorwaarden 
 
1. Organiserende instantie 
Zwemschool Bommetje staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, 
nummer 60805404.  
 
2. Opleidingseisen zwemdiploma’s 
Zwemschool Bommetje leidt op voor de erkende diploma’s van het Survival ABC van het Z.O.N. 
(Zwemonderwijs Nederland www.zwemonderwijsnederland.nl/). 
 
3. Inschrijven van uw kind 
De vrijblijvende inschrijving wordt automatisch per mail bevestigd. Indien u om een onbekende 
reden dit bericht niet ontvangt, neem dan telefonisch contact met ons op 
 (T: 06-43733585). Wanneer het kind geplaatst kan worden nemen wij telefonisch contact met u 
op. 
 
4. Betaling van het lesgeld 
Betaling is uitsluitend mogelijk door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer 
NL78RABO0190533617 ten name van Zwemschool Bommetje met vermelding van de naam van 
het kind, tijd, dag en locatie. 
a. De 1e leskaart van 8 weken samen met het inschrijfgeld binnen 3 dagen na de 1e les 

overmaken. 
b. De hierop volgende leskaarten van 8 weken in de 7e les van de lopende kaart overmaken. 
c. Voorzwemlessen worden als losse les berekend en dienen vooraf betaald te worden. 
d. De betaling voor het afzwemmen voor diploma’s dient van te voren overgemaakt te zijn anders 

kan het kind niet deelnemen aan het diplomazwemmen. 
e. Voor achterstallige betalingen wordt €7,50 administratiekosten berekend. 
 
5. Veiligheid van de zwemles 
Uiteraard zal bij alle lessen de veiligheid van uw kind onze grootste aandacht hebben. 
Lichamelijke of geestelijke beperkingen die hiervoor van belang zijn dienen bij inschrijving vermeld 
te worden. Indien zich hierin tijdens de lesperiode wijzigingen voordoen dient dit vóór de les aan 
de zwemonderwijzer doorgegeven te worden. 
 
Bij het wisselen van de groepen is het van het uiterste belang dat de zwemonderwijzer zo min 
mogelijk door de ouders afgeleid wordt zodat de veiligheid gewaarborgd blijft. 

 
6. Af- en ziekmeldingen en inhaallessen 
Af- of ziekmeldingen graag zo spoedig mogelijk telefonisch doorgeven (T: 06-43733585). Bij geen 
gehoor wordt altijd teruggebeld. Het is niet mogelijk een gesproken bericht achter te laten. Indien 
u een afgeschermd nummer heeft dient u de ziekmelding te sms-en onder vermelding van naam 
van het kind, tijd, dag en locatie. Tijdige meldingen van absentie geeft ons de gelegenheid andere 
kinderen die ziek zijn geweest in te plannen voor een inhaalles  

Bij twee ziekmeldingen heeft u recht op één inhaalles. Hiervoor kunt u telefonisch contact 
opnemen. Dan zal in overleg een geschikt inhaalmoment worden gepland. Voor afmeldingen om 
andere redenen wordt geen inhaalles aangeboden. 

 
7. Sluiting van de gehuurde zwemlesaccommodatie 
Indien door overmachtssituatie de gehuurde zwemlesaccommodatie niet meer beschikbaar is voor 
de zwemschool wordt te veel betaald lesgeld teruggestort. De zwemschool zal in deze situatie de 
ouders direct informeren en zal zich inspannen om een vervangende zwemlesaccommodatie te 
vinden. 
 
 

 

http://www.zwemonderwijsnederland.nl/

