Algemene voorwaarden Reguliere Cursus & KIDS-CLUB
1.
1.1.

Organiserende instantie
Zwemschool Sneller Leren Zwemmen staat, als handelsnaam van Aquino-Activity VOF, voor
het landelijk breed creëren van een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen zodat zij in
staat zijn hun zwemvaardigheden optimaal te ontwikkelen binnen hun eigen niveau en
mogelijkheden met als resultaat een internationaal erkend zwemdiploma.

2.
2.1

Opleidingseisen zwemdiploma’s
De zwemschool leidt op voor de officiële zwemdiploma’s A, B, C en hogere diploma’s van de
IFSTA overeenkomstig de bepalingen, richtlijnen en examenprogramma’s van deze organisatie.

3.
3.1

Toezichthoudende instantie
De zwemschool is een door de IFSTA erkend opleidingscentrum

4.
4.1.

Inschrijven van uw kind voor het A-diploma
Een ouder/verzorger kan een kind voor het A-diploma alleen inschrijven via het schrijfformulier
op de website: www.snellerlerenzwemmen.nl.
Via het inschrijfformulier zoals omschreven in 4.1 wordt tevens een financiële machtiging
ondertekend om de lesgelden bij de ouder/verzorger te incasseren. Met deze ondertekening
geeft de ouder/verzorger aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Sneller
Leren Zwemmen.
Na inschrijving wordt ouder/verzorger telefonisch benaderd ter bevestiging van de inschrijving
en wordt de leerling op de wachtlijst geplaatst. De ouder/verzorger ontvangt een bevestiging
hiervan.

4.2

4.3

5.
5.1

Testles bij plaatsing vanuit een andere zwemschool bij Sneller Leren Zwemmen
Voorafgaande aan de definitieve plaatsing van het kind vanuit een andere zwemschool bij
Sneller Leren Zwemmen, vindt er een testles plaats op een nader door de Zwemschool te
bepalen datum en tijdstip, waarvan na afloop de resultaten met de inschrijvende
ouder/verzorger worden besproken. Het advies dat daaruit volgt is bindend.

6.
6.1

Deelnemen aan zwemlessen
Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen dient het kind minimaal 4 jaar te zijn bij de
start van de reguliere lessen. Voor deelname aan de KIDS-CLUB is het B-diploma
minimaal vereist.
Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen voor het B-diploma dient het kind in het bezit
te zijn van het zwemdiploma A. Voor deelname aan de zwemlessen voor het diploma C is
diploma B een vereist diploma. Diploma’s van de Nationale Raad of van de IFSTA zijn beide
erkend en dus beide geschikt voor toelating.
Het kind, dat bij Sneller Leren Zwemmen het A-diploma heeft behaald, krijgt voorrang bij de
plaatsing in een zwemcursus B en/of C diploma. In alle andere gevallen wordt het kind
geplaatst in volgorde van de aanmeldingsdatum.

6.2

6.3

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

Zwemlessen
De zwemlessen worden wekelijks gegeven en duren 90 minuten per les.
afhankelijk van de locatie.
De eerste les per maand die verzuimd wordt is altijd voor eigen rekening.
Overige gemiste lessen inhalen is alleen mogelijk in overleg met het instructieteam.
Indien u wilt stoppen met de zwemles geldt een opzegtermijn van 1 maand. Indien u in een
bepaalde maand opzegt, wordt de zwemcursus aan het eind van de daaropvolgende maand
beëindigd. De opzegging dient schriftelijk te worden gedaan. Dit kan op het e-mailadres:
info@snellerlerenzwemmen.nl

8.

Betalen van cursusgeld
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Het van toepassing zijnde lesgeld wordt door middel van een automatische incasso voor het
begin van iedere maand geïncasseerd door de zwemschool.
Het lesgeld wordt geïncasseerd door Aquino Activity VOF.
Indien aan het gestelde in 8.1 niet wordt voldaan volgt er een schriftelijke herinnering en
vervolgens een aanmaning. Indien er vervolgens niet aan de betalingsverplichting kan worden
voldaan zal de zwemcursus met onmiddellijke ingang worden stopgezet.
Bij een niet volledige maand zullen alleen de aangeboden lessen worden geïncasseerd.
De zwemschool behoudt zich het recht om jaarlijks de tarieven te verhogen.
Sluiting van de gehuurde zwemlesaccommodatie
De zwemschool sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van cursusgeld en/of enige
andere financiële vergoeding uit wanneer de zwemschool in een situatie van overmacht komt
te verkeren als gevolg van wettelijke maatregelen of anderszins, waardoor zij niet de
gelegenheid is om de zwemlessen in het gehuurde uit te voeren.
De zwemschool zal in een situatie als omschreven in punt 9.1 de inschrijvende en/of
deelnemende ouder/verzorger hierover direct informeren.
De zwemschool zal zich inspannen om in een situatie als omschreven in punt 9.1 uit te zien
naar een vervangende zwemcursus-accommodatie.
Veiligheid van de zwemlessen
Alle zwemlescursussen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en
gegeven.
De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke, verstandelijk en/of sociaal-emotionele
beperkingen van het kind dienen bij het inschrijven van de zwemlescursus te worden vermeld.
Het instructieteam zal hierover met de inschrijvende ouder/verzorger contact opnemen.
Indien tijdens de zwemcursus beperkingen en/of risico’s voor het kind zijn ontstaan, dient de
inschrijvende ouder/verzorger het instructieteam hier direct en voorafgaande aan de zwemles
over te informeren, teneinde het instructieteam in de gelegenheid te stellen de lessen zo veilig
mogelijk te laten verlopen.
Ouders/verzorgenden zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste NAW gegevens
en telefoonnummers zodat in geval van calamiteiten de zwemschool beschikt over de juiste
informatie.
Ouders/verzorgers dienen bereikbaar te zijn ten tijde van de zwemles om zo in situaties met
betrekking tot gezondheid, een ongeval of calamiteiten van andere aard te kunnen
overleggen. Indien dit niet het geval is, zal de zwemschool een eigen keuze maken in de te
nemen stappen waarbij in de handelingen de veiligheid van het kind voorop staat. De
zwemschool is daarbij echter niet verantwoordelijk voor de besluiten die ten gevolge van het
onbereikbaar zijn genomen moeten worden.
Op het moment dat de kinderen vanuit de kleedkamer door het instructieteam van de
zwemschool worden opgehaald voor de zwemles, neemt de zwemschool de zorg voor de
kinderen over van de ouders/verzorgers. Na afloop van de zwemles wordt deze zorg door het
instructieteam in de kleedkamer weer overgedragen aan de ouders/verzorgers.
Ouders/verzorgers dienen om de zorg over te nemen tijdig aanwezig te zijn in de kleedkamer.
Gebruiks- en gedragsregels zwemlesaccommodatie
De inschrijvende ouder/verzorger of ander begeleider dient zich te houden aan de voor de
zwemcursus-accommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dient alle door het
personeel en/of het instructieteam van de zwemschool te geven aanwijzingen stipt op te
volgen.
Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van het gestelde onder punt 11.1 kan leiden tot
onmiddellijke beëindiging van de zwemlessen aan het kind zonder recht van enige
terugbetaling van het eventueel betaalde cursusgeld.
Voorbehouden
De zwemschool behoudt zich het recht voor om tussentijds wijziging aan te brengen in de
planning van de zwemlessen of de cursusplaats, lesdagen en tijden voor zover deze
cursussen nog niet zijn gestart.

12.2
12.3

De zwemschool zal zich inspannen om de onder de 12.1 genoemde situaties tot een minimum
te beperken en hierover de inschrijvende ouder/verzorger direct te informeren.
De inschrijvende ouder/verzorger heeft het recht om in een wijzigingssituatie als
bedoeld in punt 12.1 de zwemlessen te annuleren.

13.
13.1

Privacybescherming
Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor de privacy
van (inschrijvende) ouders/verzorgers behandeld conform onze privacy-verklaringen welke te
vinden zijn op onze website en in zwemscore; ons leerlingvolgsysteem.

14.
14.1

Onvoorziene omstandigheden
In geval dit reglement niet voorziet, beslist de directie. Deze voorwaarden kunnen door de
directie eenzijdig worden aangepast. De laatste versie is altijd te downloaden op onze site
(www.snellerlerenzwemmen.nl).

15.
15.1

Slotbepaling
Door verzending van de inschrijving verklaart inschrijvende ouder/verzorger bekend te zijn
en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.
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