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Inhoud

Inschrijven
• U kunt uw kind aanmelden op onze website www.zwemschooldomburg.nl via het
inschrijvingsformulier.
• U ontvangt een schriftelijke bevestiging van deze aanmelding
• Na het voldoen van de administratiekosten (€ 12,-) en retour zenden van de
machtiging komt uw kind op de wachtlijst te staan.
• Indien uw kind kan starten met de zwemles wordt er automatisch contact met u opgenomen en een
afspraak gemaakt voor de eerste zwemles.
• De lessen zijn 2 keer in de week en duren 40 minuten.
• De minimale leeftijd voor deelname aan de zwemlessen is 5 jaar.

Vakanties en feestdagen
Tijdens de volgende vakanties en op landelijke feestdagen wordt er geen les gegeven. Bij de vakanties gaan wij
uit van de landelijk gestelde richtlijnen voor de regio zuid:
• Herfstvakantie, Sinterklaasavond (5 december na 17.30 uur), Kerstvakantie.
• Voorjaarsvakantie, Goede vrijdag en 2e Paasdag.
• Koninginnedag, Meivakantie (één week), Hemelvaartsdonderdag en vrijdag, 2e Pinksterdag.
Tijdens de zomervakantie worden de zwemlessen in een aangepast rooster aangeboden. U zult hier tijden over
worden geïnformeerd.

Facturen
De factuur met het bedrag voor het door u gekozen zwemlespakket ( tarieven zijn terug te vinden op onze
website www.zwemschooldomburg.nl) wordt u na de eerste zwemles toegezonden.
De factuur wordt door middel van een automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven. Bij inschrijving
ontvangt u hiervoor een machtigingskaart.
Bij het behalen van het zwemdiploma binnen het gestelde termijn, vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

Garantie
De garantieregeling treedt in werking mits uw kind 90% van de lessen aanwezig is geweest.
De garantie komt te vervallen indien bijzonderheden die van invloed kunnen zijn niet, niet tijdig, onvolledig of
onjuist aan ons zijn doorgegeven.

Diplomazwemmen
Zwemschool Domburg organiseert gemiddeld één keer in de 8 weken diplomazwemmen.
Uw zoon/dochter komt in aanmerking voor een diploma wanneer hij/zij alle vaardigheden voor het betreffende
diploma beheerst volgens de normen van de NPZ/ NRZ. U ontvangt hiervoor een schriftelijke uitnodiging.
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Het diplomazwemmen vindt plaats in Zwembad De Parel te Domburg op zaterdagmorgen tussen 7.30 en 10.30
uur. In sommige gevallen kunnen wij voor het diplomazwemmen uitwijken naar een andere dag.

Na ieder diplomazwemmen maken wij een nieuwe indeling van de zwemlessen. Het kan
voorkomen dat u tussentijds van zwemlesmoment verandert. Wij proberen dit tot een
minimum te beperken.

Verantwoordelijkheid en gebruik van het
zwembad
Deelname aan de lessen is op eigen verantwoording. Het instructieteam is verantwoordelijk voor de
leerresultaten en de veiligheid van de deelnemers tijdens de daadwerkelijke lessen. Ouders/verzorgers zijn
verplicht het instructieteam te informeren aangaande alle omstandigheden die op enige wijze direct en/of
indirect van invloed kunnen zijn op deze verantwoordelijkheid.
Alle deelnemers aan de zwemlessen dienen, voor aanvang van de les, in de kleedruimte te wachten op het
bankje. De presentie wordt direct in de kleedruimte opgenomen en vanaf dat moment is de instructeur
verantwoordelijk voor de kinderen.
Wanneer u te laat bent voor de les, dient u uw zoon/dochter persoonlijk aan de lesgever over te dragen, zodat er
geen twijfel bestaat wie er wanneer verantwoordelijk is voor uw zoon/dochter.
Indien een kind naar het toilet moet dient er altijd een begeleider mee te gaan.
Zodra de les is beëindigd, gaan de kinderen met de instructeur mee naar de douches, waar de kinderen worden
overgedragen aan de begeleiders, welke vanaf dat moment weer verantwoordelijk zijn voor de kinderen. Ouders
of begeleiders moeten na de zwemles direct met de kinderen mee lopen naar de douches, zodat de instructeurs
gelijk door kunnen met hun volgende les.
Ouders/begeleiders hebben de mogelijkheid de lessen bij te wonen met gebruik van overschoentjes, op
badslippers of op blote voeten en alleen daar waar wordt lesgegeven. Meekomende kinderen vallen, tijdens het
verblijf in het zwembad, altijd onder de verantwoording van de ouders/begeleiders. Deze kinderen moeten tijdens
de les in een box of op een stoel plaats nemen. Bij het warm water instructiebad is er een zitgelegenheid buiten
het zwembad achter glas. Indien de zwemles verplaatst naar het recreatiebad kunt u plaats nemen aan de lange
zijde van het bad. Men dient hierbij altijd de instructies van de toezichthouders en instructeurs op te volgen.
Het is niet toegestaan gebruik te maken van het zwembad door ouders/begeleiders, meekomende kinderen of
overige kennissen, tenzij hiervoor een entreebewijs á € 1,40 p.p. is gekocht. Kinderen onder de leeftijd van 8 jaar
moeten hierbij begeleid worden door een persoon ouder dan 18 jaar in zwemkleding, die de zwemkunst
voldoende machtig is om dit kind te begeleiden en die binnen handbereik van dit kind blijft.
In de garderobe zijn de achterste 3 rijen kleedhokjes gereserveerd voor gasten van de zwemschool. Kleding moet
(in verband met het schoonmaken van de kleedruimte) in de daarvoor bestemde kledingkastjes opgeborgen
worden. Het ophangen van kleding aan het rek tussen de kledingkastjes is niet toegestaan.
Bij drukte in het zwemparadijs, vinden de zwemlessen plaats in het warmwater-instructiebad van het
zwemparadijs.
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Voor alle (zwemles)bezoekers van zwemschool Domburg is het algemene huishoudelijk reglement van
zwemparadijs De Parel van toepassing, inclusief de aanvullende bepalingen. Dit huishoudelijk reglement kunt u
vinden bij de entree van het zwemparadijs.

Indien het reglement niet nageleefd wordt en de aanwijzingen van het personeel niet
opgevolgd worden behouden wij het recht om u (na meerdere waarschuwingen) de
toegang tot het zwembad en de zwemles te ontzeggen.

Wijzigingen onder voorbehoud.
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In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Zwemschool Domburg en
Zwembad De Parel.

