Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Straat:
PC / Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mailadres:
ibannummer
t.n.v.
⃝ A-diploma pakket € 645,00 ( 3 term. € 225,00 / € 210,00 / € 210,00 automatische incasso)
⃝ AB diploma pakket € 760,00 ( 3 term. € 260,00 / € 250,00 / € 250,00 automatische incasso)
⃝ ABC diploma pakket € 894,00 ( 3 term. € 298,00 / 298,00 / 298,00 automatische incasso)
⃝ B-diploma pakket € 140,00
⃝ C diploma pakket € 200,00
⃝ 12 rittenkaart € 75,00 Aquagym
⃝ 12 rittenkaart € 110,00 zwemles volwassenen
⃝ Privéles A-diploma (maandelijks € 120,00 per automatische incasso)
Inschrijfgeld kunt u overmaken naar NL 22 RABO 0128 36 58 70 tnv NiemanSports
o.v.v. inschrijfgeld en de naam van uw kind.
Termijnen worden geïncasseerd binnen 30 dagen na startdatum, 3 opéénvolgende termijnen
Zwemschool Nieman kan nimmer aansprakelijk wordengesteld voor eventuele schade en/of
letsel door deelname.
Door ondertekening verklaart u hiervan op de hoogte te zijn en akkoord te gaan.
Ondergetekende verklaart hierbij nadrukkelijk kennis te hebben genomen van het
huishoudelijk reglement en de algemene voorwaarden.
deze zijn te vinden op www.zwemschoolnieman.nl onder de rubriek Tarieven.
de door opgegeven gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
aldus opgemaakt en ondertekend te Geleen,
datum inschrijving:
Zwemschool Nieman

handtekening:

Algemene voorwaarden en huishoudelijk regelement.
Deze informatie is bedoeld om u zo goed mogelijk over de gang van zaken in ons instituut te informeren
en op die manier problemen of misverstanden te voorkomen. Zwemschool Nieman kan nimmer
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of letsel door deelname.
Betaling kan per automatische incasso of overboeking naar Rabo 1283.65.870 t.n.v. Zwemschool Nieman
o.v.v. naam en lespakket.
Betaling geeft recht op lessen gedurende 10 maanden voor A-diploma
en per B pakket 10 weken of C pakket 15 weken. Dit heeft alleen betrekking op onderstaand punt.
U geniet diplomagarantie het betaalde lesgeld geeft recht op behalen van het diploma zonder verdere kosten.
Voorwaarde diploma-garantie is dat de kinderen alle lessen volgen.
of wordt een evenredig deel aan de klant gecrediteerd indien de zwemschool niet voortgezet wordt.
Verzuimde lessen worden niet vergoed (behalve in uitzonderlijke gevallen, zoals langdurige ziekte
met overlegging van een doktersverklaring).
Vakanties, ziektetijd en officiële feestdagen kunnen niet worden ingehaald
en strippenkaarten kunnen niet worden terugbetaald
Zwemschool Nieman behoudt zich het recht voor om de tarieven, openingstijden en reglementen te wijzigen.
Zwemschool Nieman is gesloten tijdens de zomervakantie en officiële feestdagen (zie rubriek Tijden)
Zwemschool Nieman bepaalt het aantal ingeschrevenen en
op welke dagen en uren zwemonderricht kan worden genoten
c.q. gebruik kan worden gemaakt van de accommodatie en men zal zich daarna individueel dienen te richten.
Indien na ondertekening van de overeenkomst blijkt, dat het volgen der lessen of activiteiten de leerling te zwaar valt,
dan heeft de leerling c.q. zijn wettelijke vertegenwoordiger, het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen,
hetgeen dan dient te geschieden bij aangetekend schrijven en met overlegging van een doktersverklaring.
Geschiedt dat niet, dan blijft de overeenkomst definitief bestaan. Geschiedt dit wel,
dan zal restitutie plaatsvinden (onder aftrek van administratiekosten) aan het tarief van de “ actieve” periode.
Het abonnement is strikt persoonlijk.
De kijkweek staat vermeld onder rubriek Tijden.
Iedere 8 of 10 weken start er een groep die op zaterdag in het zwembad "Het Anker" te Born gaat zwemmen.
De ondertekende is gehouden tot stipte betaling aan de administratie zwemteam.
Bij niet tijdige betaling wordt de vordering in werking gesteld van een incassobureau,
dat voor de zwemschool voor inning zal zorgen.
De kosten aan dit incasso verbonden komen voor rekening van de ondertekende en zij bedragen 20%
van het door de zwemschool gevorderde bedrag.
Ondergetekende verbindt zich hierbij reeds nu vooraanstaand om die aan genoemd bureau completerende 20%
buitenrechtelijke incassokosten te betalen, zijnde deze beloning voor de werkzaamheden van genoemd
bureau door de houding van ondergetekende behalve de genoemde 20% incassokosten,
ook nog dienen te worden betaald de normale proces- en executiekosten.
Roken in zwembad, kleedlokalen en verblijfsruimte is verboden.
Kinderen mogen alleen onder toezicht binnen Zwemschool Nieman verblijven.
Aanwezigheid van (huis)dieren is verboden
Kleedruimtes en zwemzaal mogen niet met schoenen betreden worden om hygiënische redenen.
De schoenen kunnen in het daarvoor bestemde rek worden geplaatst of u kunt gebruikmaken
van de plastic overschoentjes.
De overschoentjes zijn verkrijgbaar bij de zweminstructrice: Vijf paar voor € 1,00
Het is verplicht te douchen alvorens u het water ingaat. De bedoeling hiervan is de huidvetten te verwijderen,
daarom voor het zwemmen zeker geen huidoliën gebruiken. Dit alles bevordert de zuiverheid van het water.
Wij streven ernaar geen agressieve ontsmetting- en desinfecterende middelen te gebruiken.
Men kan gebruik maken van het toilet, welke zich bevindt in de zwemruimte naast de douches.
Met name voor kinderen geldt, toiletgebruik vóór de les.

Zwemschool Nieman Beekhoverstraat 46
zwemschoolnieman@gmail.com

6166 AB Geleen

tel: 06 40 80 55 61

