
Algemene voorwaarden en Diploma garantie Zwemschool De Reddertjes:

 

Diploma garantie :

Dat betekent dat als uw kind het zwemdiploma niet binnen de 3 maanden cursus behaald, wij de verdere 
zwemlessen tot de periode van een zwemjaar ( 9 maanden) voor onze rekening nemen,totdat het 
betreffende diploma succesvol afgerond is binnen de termijn van het zwemjaar betaald u in dit geval geen 
lesgeld, mits 90% van de lessen aanwezig.

De diploma garantie gaat in na een netto zwemlesperiode van 3 maanden ( 12 weken/zwemlessen).

De zwemlesperiode mag niet langdurig onderbroken worden.

Het is een vereiste dat de kinderen watervrij zijn (kinderen zijn watervrij als ze zich letterlijk vrij en zonder 
angst in het water kunnen redden). 

In de praktijk betekent dit dat ze zich vrij kunnen bewegen in het water. 

Watervrij wil niet zeggen dat een kind dan ook echt kan zwemmen.

De cursist moet wel hebben deelgenomen aan alle lessen van de cursus, hetgeen blijkt uit de presentielijst;

De cursist mag rekenen op extra begeleiding naar het examen toe.

Word het zwemdiploma waar u kind voor zwemt niet behaald tijdens de diploma garantie,dan vervalt deze 
en zullen de verdere kosten met u worden besproken.

 

Algemene voorwaarden:

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zwemcursussen van Zwemschool De Reddertjes.

Bij inschrijving verklaart de klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen/ontvangen en te hebben 
aanvaard.

Zwemschool de Reddertjes is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Wijzigingen worden tijdig aangekondigd.

Eerder gedateerde Algemene voorwaarden komen te vervallen ten opzichte van de meeste actuele en 
recente Algemene Voorwaarden.

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, bepaalt de directie van Zwemschool de 
Reddertjes.



 

Deelname en betaling : 

 

Uw kind neemt deel aan de zwemcursus welke door Zwemschool De Reddertjes na inschrijving wordt 
aangeboden en door u is geaccepteerd.

Voor alle cursussen gelden verschillende bedragen,deze staan vermeld bij onze prijzen.

U dient het verschuldigde bedrag voor aanvang van de zwemcursus te voldoen of te hebben voldaan.

Er is mogelijkheid tot betaling in 2 termijnen, mits dit in overleg met Zwemschool de Reddertjes is gegaan.

 

Privacybescherming :

Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld en 
zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld.

Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld.

Indien er in uw persoonlijke gegevens wijzigingen plaatsvinden, zoals verhuizing e.d., dient u dat via 
info@zwemschooldereddertjes.nl door te geven.

Regelmatig worden er, bijv. tijdens het diplomazwemmen of de zwemlessen, foto’s gemaakt voor onze 
website. 

Indien u daar bezwaar tegen hebt dient u dat van te voren aan te geven.

Afmelden bij afwezigheid of ziekte :

Indien uw kind bij afwezigheid of ziekte niet kan deelnemen aan de zwemcursus , dient u uw kind af te 
melden per email of telefonisch.


