
Datum        

Gegevens

Achternaam:        

Naam kind:          man/  vrouw

Naam ouder(s):             

Adres:          Geb-datum:      

Postcode:         Plaats:       

Tel privé:         Mobiel:      
 
E-mail:          

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze nieuwsbrief, inmiddels van u mail?   Ja/  Nee

Opties lespakket (in te vullen door Zwemschool Kablau)

 Garantiepakket diploma A All-in kosten € 849,-*

 Garantiepakket diploma B All-in kosten € 299,-

 Garantiepakket diploma C All-in kosten € 299,-

 Garantiepakket diploma A+B All-in kosten € 1049,-*

 Garantiepakket diploma B All-in kosten € 499,-

 Garantiepakket diploma A+B+C All-in kosten € 1169,-*

 Zwemvaardigheid garantie 1  garantie 2    garantie 3 All-in kosten € 330,-

  ABC binnen 40 weken All-in kosten € 1120,-*

 A en B binnen 30 weken All-in kosten € 1049,-*

 Turbozwemmen A All-in kosten € 899,-*

 Turbozwemmen B All-in kosten € 349,-

 Turbozwemmen C All-in kosten € 349,-

  A,B,C Diploma 10 weken kaart kosten € 260,-**

 4 lessen Seascooter of Zeemeermin 45 min €75,-

 8 Vervolglessen Seascooter of Zeemeermin 45 min €110,-

 Privé les 10 weken kaart kosten € 350,-

 Privé les losse les Kosten € 38,-

 Duo zwemles  10 weken kaart € 280,- per kind **

 Duo zwemles losse les Kosten € 29,- per kind

 Volwassen zwemles (groep) 10 weken kaart kosten € 220,-**

 Anders namelijk Kosten €     ,-

Bijkomende kosten:

 Inschrijfgeld € 45,-    Proefzwemmen € 35,-   Afzwemmen € 45,- 

* Bij bedragen boven de €600,- is het mogelijk om de betaling in 3 termijnen te doen.

** De 10 wekenkaart is 12 weken geldig; komt u alle lessen dan zijn de 11e &12e week gratis.



Medische gegevens lid

 Geen medische problematiek waarvan Zwemschool Kablau op de hoogte moet zijn.

 Diabetes

  Type 1  Hypo-gevoelig

  Type 2  Hypo-gevoelig

 Astma

 Epilepsie

 COPD

 Hartafwijkingen         

     Geeft een beperking met zwemmen

     Geeft geen beperking met zwemmen

 Oogaandoening         

     Geeft een beperking met zwemmen

     Geeft geen beperking met zwemmen

 Ooraandoening         

     Geeft een beperking met zwemmen

     Geeft geen beperking met zwemmen

 HSP

 Autisme

 ADHD

 ADD

 Verstandelijke handicap Door:        

     Licht   Ernstig  Zeer ernstig

 Motorische achterstand Door:        

     Licht   Ernstig  Zeer ernstig

 Lichamelijke beperking Door:        

     Licht   Ernstig  Zeer ernstig

     Arm   Links  Rechts  Beide

     Been  Links  Rechts  Beide

 Reuma    Reuma   Jeugdreuma   Fybromyalgie

     Atrose   Hypermobiliteit  Bechterew

     Osteoporose  Anders;    

 Anders;           



Machtiging:

Door dit formulier te ondertekenen verklaart de ondergetekende (het lid en/of ouders/voogd gemachtigde), 

fysiek in staat te zijn van alle faciliteiten gebruik te maken. Zwemschool Kablau is niet verantwoordelijk of 

aansprakelijk jegens enig verlies van persoonlijke bezittingen.

Ondergetekende is zich ervan bewust dat dit lidmaatschap niet aan enig ander persoon kan worden

overgedragen.

Ondergetekende verklaard de instructies van Zwemschool Kablau te zullen opvolgen en zich correct te 

gedragen tegenover de overige Zwemschool Kablau leden.

Tevens is ondergetekende zich ervan bewust de auto’s op een correcte manier te parkeren op de daarvoor 

bestemdeparkeerplaatsen aan het begin van het terein. Indien fout geparkeerd wordt, zijn eventuele 

parkeerboetes voor rekening van de eigennaar van de desbetreffende auto en kunnen niet verhaal 

worden op Zwemschool Kablau.

Verzuim van bovenstaande gedragsregels welke gelden binnen de Zwemschool Kablau, kan leiden tot 

beëindiging van het lidmaatschap.

Zwemschool Kablau voldoet aan de eisen van het nieuwe AVG beleid. Op deze overeenkomst zijn de 

algemene voorwaarden van Zwemschool Kablau van toepassing. Een exemplaar van deze algemene 

voorwaarden treft u aan bij het aanmeldingsformulier en zijn tevens te raadplegen op onze

website (https://www.zwemschool-kablau.nl/over-ons/huisregels-voorwaarden/).

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart u kennis te hebben genomen van de 

algemene voorwaarden en daarmee akkoord te zijn.

Aldus overeengekomen en getekend te:       Datum:    

Handtekening:

     

Handtekening Zwemschool Kablau:

     



Algemene Voorwaarden

Art. 1. Deelname aan de lessen.
Om deel te kunnen nemen aan een zwemles dient het kind minimaal 3 jaar te zijn bij aanvang van de

cursus.

Art. 2. Inschrijven en inschrijfgeld.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op deze website, schriftelijk, telefonisch en via e-mail. De 

inschrijving is pas definitief als er een intakeles heeft plaats gevonden en het inschrijfgeld van 75 

euro is voldaan. Bij het inschrijfgeld is 30 euro berekend voor de lessen. Dit bedrag wordt 

afgetrokken bij de eerste betaling van de zwemlessen.

Art 3. Restitutie (aan)betalingen van inschrijfgeld en/of lesgeld.
Betalingen worden nooit gerestitueerd.

Art 4. Veiligheid.
Alle lessen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven.

Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij aanvang van de betreffende

zwemcursus aan de zwemonderwijzer(es) doorgegeven te worden. Dit is nodig om de instructeurs 

in de gelegenheid te stellen de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Art 5. Privacybescherming.
Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld

conform de WBP (wet bescherming persoonsgegevens). Beschikbare gegevens zullen niet aan derden 

worden verstrekt. Er worden echter wel foto’s gemaakt bij de oefenuurtjes, activiteiten (eens per maand) 

en tijdens het afzwemmen. Deze foto’s worden op Facebook geplaatst. Mocht u hier 

bezwaar tegen hebben, graag bij aanvang aangeven.

Art 6. Opzeggen.
Schriftelijk minimaal 4 weken van te voren. Betalingen worden nooit gerestitueerd.

Art 7.1. Uitval van lessen/gemiste lessen.
Lessen die uitvallen door afwezigheid van Zwemschool Kablau (bijvoorbeeld door vakanties, ziekte, etc...) 

worden niet in rekening gebracht. Gemiste lessen door deelnemer kunnen niet (kosteloos) ingehaald 

worden dan wel (financieel) gecompenseerd worden, dit omdat van te voren het zwembad gehuurd wordt 

(lees betaald) en de lessen ingepland.

Art 7.2. Uitval van lessen omdat u kind ziek is of door andere redenen.
Als u kind ziek is of door andere redenen niet kan komen, dient u voor 11.00 uur u kind telefonisch of per 

mail af te melden. Indien men hier aan niet voldoet wordt er 30 euro extra in rekening gebracht bij de 

garantiepakketten. Bij de andere lessen worden er 2 knippen extra afgeknipt. Lest uw kind op zondag dan 

dient u af te melden voor 07.00 uur.



Art 8. Uitstaande betalingen/te late betalingen.
Bij het niet tijdig betalen van de rekening wordt 30 euro extra kosten in rekening gebracht. Bij een 

betalingsachterstand kan de zwemles geweigerd worden zonder enige restitutie/compensatie en blijft 

de betalingsverplichting bestaan.

Art 9. Slotbepalingen.
Bij inschrijving voor zwemlessen bij Zwemschool Kablau aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden en 

de hierboven vermelde huisregels.


