
 

                                                                                          

Algemene Voorwaarden Privé Zwemlessen (twee pagina’s) 
 
1. Organiserende instantie 
1.1. Zwemschool Sneller Leren Zwemmen staat, als handelsnaam van Aquino-Activity VOF, voor  
             het landelijk breed creëren van een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen en  
             volwassenen zodat zij in staat zijn hun zwemvaardigheden optimaal te ontwikkelen binnen hun  
             eigen niveau en mogelijkheden met als resultaat een internationaal erkend zwemdiploma. 
 
2. Opleidingseisen zwemdiploma’s 
2.1 De zwemschool leidt op voor de officiële zwemdiploma’s  A, B, C  van de IFSTA 

overeenkomstig de bepalingen, richtlijnen en examenprogramma’s van deze organisatie. 
 
3. Toezichthoudende instantie 
3.1 De zwemschool is een door de IFSTA erkend opleidingscentrum. 
 
4 Inschrijven voor een privéles 
4.1. Een inschrijving voor een privé zwemles gebeurt via het contactformulier van de website: 

 https://www.snellerlerenzwemmen.nl/contact/. 

4.2 Na een telefonische benadering omtrent de inschrijving, ontvangt u vanuit de administratie van 
zwemschool Sneller Leren Zwemmen een e-mail met een privéles-overeenkomst. Deze dient 
ingevuld en ondertekend geretourneerd te worden.  

4.3 Een inschrijving is pas definitief als wij de ondertekende privé zwemles-overeenkomst hebben 
ontvangen zo ook het ondertekende machtigingsformulier inzake de privélespakketten. Via een 
e-mail wordt de inschrijving door de zwemschool bevestigd.  

  
6 Deelnemen aan zwemlessen 
6.1 Om deel te kunnen nemen aan de privé zwemlessen dient men minimaal 4 jaar te zijn bij de  
             start van de lessen. 
6.2 Kinderen of volwassenen met een fysieke, verstandelijke of sociaal-emotionele beperking,  
             kunnen doorgaans deelnemen aan de privé zwemlessen. Om dit te kunnen bepalen zal de  
             eerste zwemles een testles vormen waarbij de zwemschool een beslissing neemt over het al  
             dan niet  vervolgen van privé zwemlessen. 
6.3        Afgesproken privé zwemlessen kunnen ten minste 48 uur van tevoren kosteloos worden  
             geannuleerd via info@snellerlerenzwemmen.nl. Lessen die niet of te laat worden afgezegd  
             dienen te worden betaald. 
6.4        Bij een pakket van vijf afgesproken privé-zwemlessen mag maximaal 1 les gemist worden  
             conform 6.3. Wanneer u meerdere lessen mist, behoudt de zwemschool het recht de overige  
             privé zwemlessen te annuleren. Daarbij zal geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. 
6.5        Aan het einde van de afgenomen privé zwemlessen wordt u automatisch uitgeschreven. Indien  
             u privé zwemlessen wilt vervolgen dient u zich opnieuw aan te melden.  
6.6        Een tussentijdse opzegging dient schriftelijk te gebeuren en is alleen mogelijk in geval van  
             verhuizing buiten de regio, langdurige ziekte en /of blessure van de ingeschrevene. 
 
7 Betalen van cursusgeld 
7.1 Een losse privé zwemles wordt voorafgaand aan de les bij de desbetreffende instructeur  
             en conform het dan geldende tarief voldaan. 
7.2        Een privé zwemles pakket wordt ca. een week voorafgaand aan de eerste zwemles via een  
             eenmalige incasso geïncasseerd. Het lesgeld wordt geïncasseerd  door Aquino Activity  
             VOF.  
7.3        Bij het in gebreke blijven van artikel 7.2 wordt vanaf de tweede mislukte poging tot incasseren  
             € 40,- incassokosten bij u in rekening gebracht. Eventuele incassokosten zoals  
             deurwaarderskosten en gerechtelijke kosten voor de inning van de lesgelden, komen voor  
             rekening van de inschrijvende of de ouder/verzorgende van de inschrijvende. 
7.4 Indien aan het gestelde in dit artikel niet wordt voldaan dan komt de definitieve plaatsing voor 

een privé zwemles automatisch te vervallen en bestaat er in geval van termijnbetaling geen 
recht op terugbetaling van het eventueel reeds betaalde lesgeld uit een eerder termijn. 

7.5 De zwemschool behoudt zich het recht om jaarlijks de tarieven te verhogen.  
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8. Sluiting van de gehuurde zwemlesaccommodatie  
8.1 De zwemschool sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van lesgeld 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 in de  
             gelegenheid is om de zwemlessen in het gehuurde uit te voeren. 
8.2 De zwemschool zal in een situatie als omschreven in punt 8.1 de inschrijvende en/of 
 ouder/verzorger van de deelnemender hierover direct informeren. 
8.3 De zwemschool zal zich inspannen om in een situatie als omschreven in punt 8.1 uit te  zien  
             naar een vervangende zwemlesaccommodatie. 
 
9. Veiligheid van de zwemlessen 
9.1 Alle zwemlescursussen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en  
             gegeven. 
9.2 De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke, verstandelijke en/of sociaal-emotionele 

beperkingen dienen bij het inschrijven van de zwemcursus te worden vermeld. Het 
instructieteam zal hierover met de inschrijvende contact opnemen. 

9.3 Indien er tijdens de zwemcursus beperkingen en/of risico’s voor het kind zijn ontstaan, dient de 
inschrijvende 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. 

9.4 Inschrijvende is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste NAW gegevens en 
telefoonnummers zodat in geval van calamiteiten de zwemschool beschikt over de juiste 
informatie.  

9.5        Ouders/verzorgers van minderjarigen 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.  

9.6        Op het moment dat minderjarigen vanuit de kleedkamer door het instructieteam van de 
zwemschool worden opgehaald voor de zwemles, neemt de zwemschool de zorg voor de 
minderjarigen 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.  

 
10. Gebruiks- en gedragsregels zwemlesaccommodatie 
10.1 De inschrijvende, ouder/verzorger of andere 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. 
10.2 Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van het gestelde onder punt  11.1. kan leiden tot 

onmiddellijke beëindiging van de privélessen zonder recht van enige terugbetaling van het 
eventueel betaalde lesgeld. 

 
11. Privacybescherming 
11.1 Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor de privacy 
 van inschrijvende en/of ouders/verzorgers behandeld conform onze privacy-verklaringen welke  
             te vinden zijn op onze website en in zwemscore; ons leerlingvolgsysteem.  
 
12. Onvoorziene omstandigheden 
12.1 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). 

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