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ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemeen:
Doel: duidelijkheid scheppen tussen ouder/verzorger van de leerlingen en Zwem- en
Waterpolovereniging de Treffers Rosmalen in de verwachtingen ten aanzien van ABC
Pakketzwemmen en gelden naast de algemene zwem- en toegangsvoorwaarden van het zwembad
Kwekkelstijn (Gemeente ’s-Hertogenbosch) evenals het huishoudelijk regelement van de Zwem- en
Waterpolovereniging de Treffers.
Het ABC Pakketzwemmen bestaat uit verschillende varianten (“Pakketvarianten”). Op de website
worden de verschillende Pakketvarianten beschreven en het daarvoor geldende bedrag
(“Pakketbedrag”) genoemd.
Deze Algemene voorwaarden zijn op alle Pakketvarianten van toepassing.
Voor kinderen met een beperking waarvan aangenomen kan worden dat zij meer zwemlessen nodig
hebben kunnen specifieke afspraken worden gemaakt en zal derhalve een maatwerk regeling
worden toegepast die kan afwijken van onderstaande voorwaarden.
Betaling:
a) Betaling van het Pakketbedrag (zie website voor de actuele Pakketbedragen) kan ineens of via
automatische incasso in 3-maandelijkse termijnen. Incassering gebeurt voorafgaande aan de
betreffende 3-maandelijkse periode en zal omstreeks de 26e van de voorafgaande maand
plaatsvinden.
b) In het Pakketbedrag zijn de kosten van administratie, zwemlessen en zwemdiploma's (afhankelijk
van de betreffende Pakketvariant) opgenomen.
c) Betaalt men in termijnen en het 3-maandelijkse bedrag wordt gestorneerd, dan wordt het recht
op deelname aan het diplomazwemmen A, B of C geblokkeerd totdat er geen
betalingsachterstand meer is.
d) Als deelname aan het diplomazwemmen is geblokkeerd (zie sub c), of men neemt om andere
redenen niet meer deel aan de zwemlessen, blijft men de contractueel overeengekomen
termijnen verschuldigd totdat het volledige bedrag betaald is.
e) Alle termijnen moeten voldaan zijn voordat een zwemdiploma A, B of C (afhankelijk van de
betreffende Pakketvariant) uitgereikt kan worden.
Zwemlessen:
a) Het pakket geeft recht op het volgen van zwemlessen en het doen van examen tot het behalen
van de zwemdiploma’s A, B of C (afhankelijk van het betreffende Pakketvariant) zonder dat daar
verdere kosten aan verbonden zijn.
b) Deze garantie vervalt als er sprake is van fysieke of mentale beperkingen die geconstateerd
worden tijdens het volgen van de zwemlessen, waardoor het niet haalbaar is dat de leerling het
zwemdiploma A, B of C (afhankelijk van het betreffende Pakketvariant) kan behalen, of als men
minder aanwezig is geweest zoals normaal mag worden verondersteld om te kunnen voldoen
aan de kwaliteitseisen van een zwemdiploma. De extra kosten zijn dan voor rekening van de
ouder/ verzorger.
Aanwezigheid:
a) De leerling dient met een vaste regelmaat de zwemlessen te volgen zodat daarmee binnen de
gestelde kwaliteitseisen een zwemdiploma kan worden behaald. Heeft men dit niet, dan vervalt

hiermee de garantie om een zwemdiploma (‘s) te halen binnen de gestelde termijnen. Tevens zal
hierdoor de hoogte van het betreffende Pakketbedrag worden aangepast. In het geval dat de
afwezigheid voortvloeit uit onvoorziene omstandigheden zal worden bekeken hoe deze norm zal
worden toegepast en kan besloten worden hiervan af te wijken.
b) Indien de leerling niet in de gelegenheid is om de zwemles te volgen, moet men zich afmelden
volgens de daarvoor geldende afgesproken procedure.

