Algemene voorwaarden Zwemschool Breda.
1.
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Het algemeen reglement geldt voor alle leden van Zwemschool Breda.
Van het reglement kan alleen afgeweken worden als dit vooraf schriftelijk overeengekomen is.
Door ondertekening van het inschrijfformulier committeren leden zich aan onderstaand
reglement.

Lidmaatschap.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Alle overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het lesgeld is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Het verschuldigde lesgeld dient bij de eerste les van de maand vooraf betaald te worden. En bij de
start van de eerste les wordt tevens de laatste maand vast vooruitbetaald.
Het lesgeld is gebaseerd op één keer in de week les van drie kwartier, uitgaande van vier lessen in
een maand. In een maand van vijf lessen kan een les komen te vervallen.
Bij een automatische incasso dient de klant er zorg voor te dragen dat er ten alle tijden voldoende
saldo op de rekening staat om het verschuldigd lesgeld af te schrijven van de rekening.
e
Bij een bankoverschrijving dient het verschuldigde lesgeld voor de 27 van de maand ervoor op
onze rekening bijgeschreven te zijn. In de omschrijving dient tevens de naam van het kind en de
maand van betaling erin te staan.
Klanten zijn ten alle tijden verplicht tot betaling van de maandelijkse lesgelden. Bij ontstaan van
een achterstand in de betalingen worden administratiekosten in rekening gebracht. Kosten
worden in rekening gebracht vanaf de eerste maand waarin niet betaald is. Ook als er niet aan de
lessen wordt deelgenomen. Bij het uitblijven van betaling na herinnering(en) mag Zwemschool
Breda de lesklant de toegang tot het zwembad ontzeggen zonder dat de betalingsverplichting
komt te vervallen, of het abonnement wordt opgezegd.
Klanten behouden zich het recht tot de einddatum van het de overeenkomst deel te nemen aan
de betreffende activiteiten zolang er aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.
Overeenkomsten worden stilzwijgend verlengd, waarbij een opzegtermijn geldt van 1 maand
ste
ingaande op de 1 van de maand van opzegging.
Niet opgemaakte lessen in deze periode, komen hierna te vervallen zonder restitutie van de
lesgelden.
Een overeenkomst kan tijdelijk stopgezet worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
-langdurige blessure (na overhandiging van een doktersverklaring)
-langdurige ziekte (na overhandiging van een doktersverklaring.
Een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd. (E-mail is voldoende).
ste
Waarbij een opzegtermijn geld van maand ingaande op de 1 van de maand van opzegging.
Zwemschool Breda behoudt zich het recht voor om de lestarieven (periodiek) aan te passen.
De directie behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden lesklanten de toegang tot de
lessen te ontzeggen of de overeenkomst op te zeggen.

Openingstijden, roosters en vakantie-/feestdagen.
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2.
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Zwemschool Breda behoud zich het recht om op feestdagen en tijdens jaarlijks onderhoud, indien
nodig, maximaal twee weken het zwembad te sluiten voor lesklanten. Deze dagen leiden niet tot
een vermindering of teruggave van lesgelden.
Bijzondere feestdagen waarop niet gelest wordt zijn: Koningsdag, Sinterklaasavond (5 december),
ste
de
ste
de
24 december, 1 en 2 kerstdag, Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, 1 en 2
ste
de
paasdag, Hemelvaartsdag, 1 en 2 Pinksterdag.
Gedurende de schoolvakantie gaan de lessen gewoon door.
Bij verhindering van een les, altijd even afmelden via de mail.
Zwemschool Breda behoudt zich het recht om (les)roosters en of tijden aan te passen of te
besluiten de lessen te verzetten zonder dat hier vermindering of teruggave van lesgeld tegenover
staat.

Regels m.b.t. de lessen.
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5.

De minimale leeftijd voor het ABC-zwemmen is 4 jaar. En bij babypeuterzwemmen 0-4
jaar. Baby’s dienen wel hun eerste inenting te hebben gehad.
Voor het betreden van het bad dient men eerst te douchen.
Wij raden aan om badslippers te dragen.
Betreden van de zwemzaal is niet toegestaan zonder een medewerker van Zwemschool Breda.
Bij gebruik van de zwemfaciliteiten dient men zich te houden aan het zwembadreglement.

Zwembad reglement.
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Bezoekers van het zwembad mogen zich uitsluitend begeven in het oefenbad onder toezicht, de
kleed- en doucheruimten en toiletten. Aangrenzende ruimten (m.u.v. restaurant) mogen niet
worden betreden. En kan gebruik gemaakt worden van zitmogelijkheden in de centrale hal (bij de
hoofdingang) voor versnaperingen kan gebruik gemaakt worden van het restaurant (indien dit is
opengesteld) of van de automaten in de centrale hal.
Het is niet toegestaan om mee gebrachte kinderen zonder toezicht rond te laten lopen.
Neem voorzorgsmaatregelen tegen het verliezen van pleisters (liever geen pleisters dragen),
watjes en oordopjes.
Het is niet toegestaan om kauwgom, ander snoepgoed, of etenswaren mee te nemen in de zwemkleedruimten. Het nuttigen van meegebrachte etenswaren en/of dranken vindt plaats in de
centrale hal.
Binnen alle ruimten van onze locaties geldt een rookverbod.
De uitbaters van onze locaties of Zwemschool Breda zijn niet aansprakelijk voor beschadiging,
verwisseling, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
Het gebruik van shampoo in de doucheruimte is verboden.
De ingang naar het zwembad is uitsluitend via de hoofdingang van het revalidatiecentrum of via
de zijingang van Visio.
Huisdieren zijn nier toegestaan in de gebouwen.

Aansprakelijkheid.
1.
2.

Gebruik maken van de activiteiten van Zwemschool Breda is geheel op eigen risico.
Zwemschool Breda is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook. (O.a. persoonlijk
letsel, diefstal, beschadiging van eigendommen) dan ook.

Parkeerbeleid Revant revalidatie.
1.
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Parkeren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde parkeervakken.
Op de parkeerplaats moet betaald worden. 0,50 eurocent per half uur. Het eerste half uur is
gratis. Tot een maximum van 10,00 euro per dag. Betalen kan contant of met pin.
Fietsen moeten worden gestald in de daarvoor bestemde fietsenrekken.

Parkeerbeleid Visio, de blauwe kamer.
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Parkeren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde parkeervakken.
Voor ons zijn de parkeervakken helemaal achterin op het terrein gereserveerd. Er mag dus ook
echt uitsluitend hier geparkeerd worden!!
(Dit stuk is bij betreding te bereiken door rechts aan te houden en deze weg helemaal te volgen
tot achteraan!)
Fieten moeten worden gestand in de daarvoor bestemde fietsenrekken.

Zwemschool Breda behoudt zich ten alle tijden het recht om de Algemene Voorwaarde zoals hierboven staat
beschreven te mogen wijzigen. Zwemschool Breda is niet verplicht deze wijzigen door te geven aan de klanten.
De meest recente versie zal ten alle tijden worden gepubliceerd op de eigen website www.zwemschoolbreda.nl

