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2020 

 
 

1. Zwemlestarieven 
 (Gebaseerd op een lesperiode van 12 weken) 
 
1x per week (A, B, of C) € 76,80 
2x per week (A, B, of C) € 146,40 
1x per week (zwemvaardigheid) € 99,00 
1x per week (inschrijfgeld) € 16,00 
1x per week (diplomageld) € 19,00 
 
De kwartalen zijn bij ons ingedeeld over drie lesperiodes. 
De periodes staan aangegeven op uw factuur. 
Bovenvermelde prijzen kunnen afwijken naar gelang het aantal lessen dat in deze periodes gegeven 
wordt. 
 
2. Schema lestijden 

  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

16.00 uur 16.00 uur  16.00 uur 16.00 uur 

16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 

17.00 uur 17.00 uur 17.00 uur 17.00 uur 17.00 uur 

17.30 uur 17.30 uur 17.30 uur 17.30 uur 17.30 uur 

 
3. Vakanties en Feestdagen 
 
Carnaval 24 februari t/m 1 maart (wel turbo) 
Meivakantie  27 april t/m 10 mei (wel turbo) 
Zomervakantie 13 juli t/m 23 augustus (wel turbo) 
Herfstvakantie 19 t/m 25 oktober (wel turbo) 
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 3 januari 2021 (geen turbo) 
 
13 april (2de Paasdag) 
21 mei (Hemelvaart) 
1 juni (2de Pinksterdag) 
Op deze dagen is er geen zwemles. Deze lessen kunnen worden ingehaald na telefonisch overleg met het 
zwembadpersoneel. 
 
In bovengenoemde vakanties kunt u uw kind inschrijven voor een zgn. turbocursus. Let op de affiches in het 
zwembad en houdt uw mailberichten in de gaten 
 
Tijdens de schoolvakanties is er geen regulier zwemles. Dit is verrekend met uw factuur. 
 

4. Diplomazwemmen (indien van toepassing) 
 
Zondag 29 maart 2020 
Zondag 5 juli 2020 
Zondag 2 augustus 2020 
Zondag 23 augustus 2020 
Zondag 13 december 2020 
 
Locatie: zwembad Laco Sportlaan 4, 4631 CR Hoogerheide 

Voor gelezen en begrepen paraaf__________ 
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Algemene voorwaarden zwemlessen Familyland  
 
 

1. Facturering 

Nadat uw kind is ingeschreven voor de zwemlessen, 

ontvangt u de factuur per EMAIL. (Kijk daarom ook in de 

ongewenste mail) Eventuele betalingsherinneringen volgen 

per post. 

Als uw kind instroomt in deze lesperiode worden de gemiste 

lessen in mindering gebracht. In principe wordt er gedurende 

de Nederlandse schoolvakanties en op Feestdagen geen 

lesgegeven. Dit wordt verrekend met uw factuur. Let op de 

mededelingen in het zwembad. Indien de facturen niet op tijd 

worden voldaan kan het zwempersoneel de beslissing nemen 

u de toegang tot de zwemlessen te ontzeggen. 

De facturering loopt door na elke lesperiode (kwartaal) 

tot schriftelijke wederopzegging. 

 
2. Wijzigen van het aantal zwemlessen per periode   

Als u wilt wijzigen van 1x naar 2x per week zwemles 

of andersom, dient u dit schriftelijk door te geven, bij 

voorkeur vóór aanvang van de nieuwe lesperiode. 

De einddatum van de huidige lesperiode staat op 

uw factuur. Hiervoor zijn wijzigingsformulieren 

beschikbaar bij het zwembad. Wanneer u tijdens de 

lopende lesperiode wijzigt, worden er 

administratiekosten berekend (€ 15,--) 

 

3. Stopzetten van de zwemlessen 

Als u besluit te stoppen met de zwemlessen, geef dit altijd 

schriftelijk door (per email) aan zwembad@familyland.nl 

vóór aanvang van een nieuwe lesperiode of geef dit 

duidelijk aan op het diplomabriefje dat uw kind krijgt als het 

af mag zwemmen! 

 
Alleen schriftelijke opzeggingen worden in behandeling ge- 

nomen. Als u niet schriftelijk opzegt, worden de zwemlessen 

automatisch doorberekend na ieder kwartaal m.u.v. de 

bijzondere bepalingen. 

Mondelinge afspraken met personeelsleden m.b.t. artikel 

2, 3 en 4 worden NIET in behandeling genomen!! 

 
4. Bijzondere bepalingen 

Na inschrijving vindt alleen in onderstaande gevallen 

restitutie van zwemlessen (naar rato) plaats: 

4.1 Om medische redenen met een doktersbewijs, waarbij de 

datum van het doktersbewijs als einddatum geldt. 

Op advies van het hoofd zwemzaken, als uw kind nog niet  

 

 

 

geschikt geacht wordt voor zwemlessen. Indien dit bij de 

eerste les geconstateerd wordt, komt de inschrijving te 

vervallen. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd. Indien 

nog geen inschrijf- geld betaald is dient deze les dezelfde 

dag contant afgerekend te worden bij het zwembad. De 

kosten zijn € 15. 

 

5.  Ziekmelden 

Uw kind is ziek of kan niet naar zwemles komen? 

TELEFONISCH afmelden vóór 15.30 uur bij het 

zwembadpersoneel (t) +31 (0) 164 613155 

Het zwembadpersoneel nemen vervolgens de beslissing of u 

de gemiste les(sen) kan inhalen of niet. 

 
Zwemlessen moeten binnen het lopende kwartaal i.o.m. 

Het zwembadpersoneel worden ingehaald tenzij anders 

overeengekomen. 

 

6. Vakanties en Feestdagen 

Tijdens de schoolvakanties is er geen regulier zwemles, 

deze periode is met uw factuur verrekend. 

Bij de volgende feestdagen kan de les in overleg met het 

zwembadpersoneel worden ingehaald: 

2de Paasdag 

Hemelvaartsdag 

2de Pinksterdag 

 

7 Huisregels 

7.1 Vanwege hygiëne is het niet toegestaan om het 

zwemgedeelte met schoenen te betreden. Speciale 

schoenhoezen zijn verkrijgbaar bij de receptie, of neem 

badslippers mee. 

7.2 Vanaf het zwemmersterras kunt u tijdens de kijklessen 

de verrichtingen van uw kind(eren) volgen. 

7.3 Eventuele andere kinderen die niet aan de zwemlessen 

deelnemen (broertjes/zusjes) mogen dat ook, maar ons 

verzoek is wel dat zij op een stoel, op schoot, of in een 

wandelwagen zitten en niet in de zwemzaal, of langs de 

badrand lopen. Naast dat kinderen kunnen uitglijden, of 

erger, in het water kunnen vallen, komt dit de kwaliteit van 

de les niet ten goede, kinderen worden hierdoor afgeleid. 

7.4 Gelieve het geluid van uw telefoon/IPad/tablet, of andere 

apparaten tijdens de zwemles. 

  

Voor gelezen en begrepen handtekening 
 
 
 
 
________________________________________ 
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2. Maatregelen m.b.t. Covid-19 

 

• Kinderen en ouders die gezondheidsklachten hebben, zoals hoesten, neusverkoudheid, 

 benauwdheidsklachten, verzoeken wij thuis te blijven en zich per email minimaal 1 uur voor aanvang van de 

 les af te melden bij ons zwembad: zwembad@familyland.nl;  

• Wanneer wij constateren dat uw kind toch klachten vertoont, dan kunnen wij u helaas geen toegang 

 verlenen; 

• Voor de komende periode verzoeken wij u om uw kind thuis al de zwemkleding te laten aantrekken onder 

 hun kleding en thuis naar het toilet te gaan. Uiteraard kunnen de kinderen ook bij de in ons zwembad 

 aanwezige toiletten naar het toilet gaan, maar wij willen strenger toezien om het plassen in zwemwater tegen 

 te gaan, om de PH en chloor waardes binnen beperken te houden;   

• Wij verwachten uw kind 10 minuten voor aanvang van de les in ons zwembad; 

• Bij de ingang van het zwembad staat ontsmettingsmiddel klaar, waar u uw handen kunt ontsmetten; 

• 1 ouder of begeleider mag mee naar binnen voor de begeleiding, en waarbij u schoensloffen dient te dragen 

 (deze zijn tegen betaling verkrijgbaar voor € 0,30 per paar of per 5 paar € 1,20, bij onze receptie en horeca) 

 of u draagt eigen slippers, welke niet buiten gedragen mogen zijn;  

• Het is de bedoeling dat de begeleider helpt met het omkleden en daarna de kleding te samen met de 

 schoenen in een draagtas zal stoppen en deze aan de linkerzijde van het zwembad achter te laten. De 

 kinderen kunnen daarna bij het zwembad alwaar ze zijn ingedeeld klaar gaan staan voor aanvang van de 

 les. Bad 1 voor het peuterbad, Bad 2 en 3 betreft het grote bad;  

• De ouder of begeleider mogen niet tijdens de zwemlessen verblijven in het zwembad, zij kunnen desgewenst 

 wachten in onze horeca;  

• Op het tijdstip dat de zwemles klaar is van uw kind, mag u wederom naar binnen (met  schoensloffen of 

 slippers) om uw kind te helpen bij afdrogen en omkleden;  

• Het gebruik van onze douches is met grote groepen op dit moment nog niet toegestaan, omdat de 

 onderlinge afstand niet gewaarborgd kan worden. De doucheruimtes zijn hier te beperkt voor; 

 

 


