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Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle zwemlessen bij Evita zwemonderwijs.
Voor de kortlopende turbocursussen gelden tevens de voorwaarden onder punt 6.
1. Algemene informatie
a) Evita zwemonderwijs is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van goederen
van de deelnemers
b) D
 eelnemers kunnen gebruik maken van de verstrekte materialen, deelnemers dienen het materiaal
netjes en zorgvuldig te behandelen.
2. Deelname
a) Voor deelname aan de zwemlessen kunt u een online inschrijfformulier invullen op onze website www.
evita-zwemmen.nl
b) Na inschrijving ontvangt u per e-mail een bewijs van inschrijving.
c) Indien er voor de zwemles van uw keuze een wachtlijst bestaat, dan is de datum van inschrijving uw
volgnummer.
d) A
 ls er een plaats beschikbaar is (komt) wordt er met u, in overleg, een startdatum en -tijd voor de lessen
afgesproken. U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging met alle relevante informatie waaronder het te
betalen lesgeld.
e) Veranderen van dag en /of tijd is mogelijk. Er dient echter op de dag en tijd van uw keuze wel een
plaatsingsmogelijkheid te zijn. Veranderen kan alleen in overleg met de betreffende leidinggevende van
Evita zwemonderwijs
g) De minimum leeftijd voor het deelnemen aan de zwemles voor het A-diploma is 4 jaar.
3. Duur tot het behalen van het A-diploma, B-diploma en C-diploma
a) Gemiddeld doet een vijf jarig kind er 45 klokuren over om het A-diploma te behalen. Hoe jonger een kind
begint met de zwemles hoe langer het duurt voordat een diploma behaald wordt. Dit heeft te maken met
de motorische en cognitieve vaardigheden die nog in ontwikkeling zijn. Ook de inzet van het kind en de
mate van absentie hebben vanzelfsprekend invloed op deze termijn.
b) N
 a het behalen van het A-diploma doet een kind nog gemiddeld 10 klokuren over het behalen van
diploma B en 12 klokuren over het behalen van diploma C.
c) De aantallen uren zoals genoemd onder (a) en (b) hiervoor zijn slechts ter indicatie en worden door Evita
zwemonderwijs niet gegarandeerd.
4. Diplomazwemmen
a) Zwemles bij Evita zwemonderwijs worden gegeven volgens de uitgangspunten en eindtermen
geformuleerd in de laatste BREZ 2.0 norm voor het Zwem ABC (Bepalingen en Richtlijnen
Examenprogramma’s Zwemdiploma’s).
b) P
 as als uw kind voldoet aan de in de BREZ 2.0 geformuleerde eisen van het diploma mag uw kind
afzwemmen.
c) Indien uw kind mag afzwemmen ontvangt u een schriftelijke uitnodiging met daarop de afzwem-datum
en alle relevante informatie.
d) Indien uw kind ná het examen niet door wil gaan voor een vervolgdiploma, dan dient u dit i.v.m. de
planning middels het afzwem-briefje vóór het examen bij de betreffende leidinggevende van Evita
zwemonderwijs door te geven.

5. Betaling van lesgelden
a) De betaling van het lesgeld van de reguliere/turbo zwemlessen geschiedt per maandelijkse factuur.
b) Z
 odra het lesgeld is voldaan ontvangt u een leskaart welke 4 lesweken geldig is. Leskaarten lopen tot
en met de vervaldatum. De nieuwe kaart gaat altijd aansluitend aan de vervaldatum in, behoudens in het
geval als omschreven in artikel 5.
c) Voor iedere inschrijving en het diplomazwemmen worden (administratie) kosten berekend.
d) V
 erandering van groep of les c.q. activiteit kan een verandering van het lesgeld inhouden. e) De prijs van
de lessen en activiteiten wordt per 1 januari door Evita zwemonderwijs opnieuw vastgesteld.
f) Bij tussentijdse opzegging van inschrijving, b.v. bij verhuizing, hanteren wij een opzegtermijn van 1
maand. Opzeggen dient u één maand van tevoren schriftelijk of via email aan ons kenbaar te maken. U
kunt opzeggen per 1e van de maand
e) Het les geld dient de 25e van de maand op rekening NL72ABNA0248457780 te staan. Er is ook een
mogelijkheid om contant te betalen daar komen dan wel extra kosten overheen ivm verwerken contant
geld. Overmaken les geld regulier € 39,80 contant betalen aan bad € 42,50 Turboles overmaken € 78,40
contant betalen in de les € 82,50
6. Recht op inhalen of restitutie van lesgeld
a) De leskaart is geldig tot en met de vervaldatum.
b) O
 p officiële feestdagen (Nieuwjaarsdag, 1e en 2e paasdag, Koningsdag, 5 mei in lustrumjaren,
Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag) komen de lessen te vervallen.
c) (Indien van toepassing) Gedurende 6 weken tijdens de zomervakantie van de basisscholen in de regio
van het zwembad zijn er géén zwemlessen. Indien u op vakantie gaat buiten deze periode van zes
weken, dan bent u gedurende uw afwezigheid wél lesgeld verschuldigd.
d) In geval van ziekte van uw kind verzoeken wij u dit per e-mail door te geven aan de betreffende
leidinggevende van Evita zwemonderwijs. Verlenging van de leskaart vindt pas na minimaal 2 weken
ziekte plaats. De eerste 2 weken zijn voor eigen risico. Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats.
e) Indien er door overmacht onzerzijds géén les of activiteit kan plaatsvinden zullen wij trachten u zo
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. De vervaldatum van de leskaart als omschreven in
artikel 4 onder b wordt dan met het aantal uitgevallen lesweken verlengd. De door u eventueel geleden
(gevolg)schade vanwege uitval van lessen zal niet worden vergoed.
7. Aanvullende voorwaarden Turbocursussen
a) Om deel te kunnen nemen aan de turbocursus dient het kind minimaal 4,5 jaar te zijn bij de start van de
cursus. Van deze leeftijdgrens kan in bijzondere gevallen worden afgeweken.
b) O
 m deel te nemen aan de turbo dient u kind te durven springen in het water en geheel onder water te
gaan en te drijven of zijn of haar rug
c) Om deel te kunnen nemen aan een zwemlescursus B/C-diploma dient het kind in het bezit te zijn van
het zwemdiploma A.
8. Privacybescherming
a) Met in acht neming van de wet bescherming persoonsgegevens zal Evita zwemonderwijs strikt
vertrouwelijk met uw persoonsgegevens en die van het kind omgaan. Persoonsgegevens met betrekking
tot de gezondheid van het kind verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het
eventueel opstellen van een passend advies. Deze gegevens worden door Evita zwemonderwijs dan
ook uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt. De verzamelde gegevens worden ook
niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek verwijderd uit onze bestanden. Door
ondertekening van het contract gaat de u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens als
hiervoor bedoeld.
9. Diversen
	In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de leidinggevende van Evita
zwemonderwijs. Door gebruik te maken van het zwembad aanvaardt u deze algemene voorwaarden.
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