Reglement Zwemschool Gijs Koelemeijer
2-uurs les Spaarnwoude
Wij werken met kleine groepjes. Daardoor krijgt uw kind de optimale aandacht. Dit bevordert
de kwaliteit van de zwemlessen.
Regels die gelden bij ziek zijn:
Op het moment dat uw kind een les moet
missen door ziek zijn, wordt u gevraagd dit te
melden via een sms-bericht, WhatsApp, e-mail
of telefonisch. Omdat uw kind 2 uur zwemt, is
het niet makkelijk de les per direct in te halen.
Zodra er afmeldingen zijn in een andere groep,
proberen wij uw kind in te laten halen op dat
tijdstip.
Regels die gelden bij betalingen:
Eerste betaling:
De zwemleskaart dient vooraf te worden
betaald. Deze kosten moeten worden
overgemaakt vóór de eerste les van de nieuwe
periode. U betaalt bij ons 2 maanden vooruit.
Verlenging:
Het verlengen van de leskaart dient steeds te
geschieden tijdens de eerste les van de
nieuwe periode.
Betaling:
U kunt de betaling overmaken op rekening:
NL82 RABO 0129 1567 95. U kunt bij ons ook
pinnen en contant betalen. Mocht u de eerste
les van de nieuwe periode zijn verhinderd, dan
stopt u het gepaste geld in een envelop en
geeft u deze de eerstvolgende zwemles aan
Gijs. Op de envelop graag vermelden:
- Naam kind
- Zwemtijd
- Bedrag in envelop
Als u contant betaalt, krijgt u van ons een
kwitantie. Bewaar de kwitantie als bewijs tot de
volgende betaalperiode!
Zwemtarief:
De zwemkosten in 2020 voor de 1-uurs
zwemlessen bedragen € 27,- per les van 120
minuten. De zwemkosten kunnen per
kalenderjaar afwijken.

Inschrijfgeld/administratiekosten:
€ 15,Diplomageld:
€ 25,Het diplomageld wordt verrekend tegen de tijd
dat het diploma zwemmen aan de orde is.
Mocht het diploma zwemmen net voor het
einde van de maand geschieden, dan worden
de gemiste lessen niet vergoed of verrekend.
Uw kind kan nog wel de laatste les(sen)
volgen.
Opzegtermijn:
Er geldt een opzegtermijn van 1
kalendermaand.
Diploma zwemmen
Het diploma zwemmen wordt gehouden op
locatie “De Terp” in Wieringerwerf.
Vakantie en feestdagen:
Op feestdagen (inclusief 5 mei en
Sinterklaasavond vanaf 18:00 uur) zijn wij
gesloten. Deze lessen worden niet ingehaald
of verrekend. Gedurende de kerstvakantie zijn
wij 2 weken gesloten. Tijdens de
zomervakantie is de zwemschool 5 weken
gesloten, deze periode wordt niet in rekening
gebracht. Indien u buiten onze vakantie om
met vakantie gaat, worden de gemiste lessen
niet vergoed of ingehaald. U betaalt één
feestdag door. Mocht er nog een tweede
feestdag op de zwemdag van uw kind vallen,
nemen wij deze voor onze rekening.
Kijklessen:
Wij vinden het belangrijk dat u als ouder weet
wat de vorderingen van uw kind zijn. Daarom
lassen we zogenaamde kijklessen in. Deze
hebben plaats tijdens de eerste les van de
nieuwe betaalperiode. U kunt dan de laatste 30
minuten bij het bad plaats nemen.
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