Algemene voorwaarde zwemschool Blije Kinderen.
Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen zwemschool
Blije Kinderen en u als ouder(s) /verzorger(s) van het leskind dat wordt ingeschreven.
Aanmelding & Betaling
Uw aanmelding, waarvoor hartelijk dank, zal na betaling van het inschrijfbedrag worden verwerkt. De hoogte van het inschrijfbedrag staat vermeld op de website. U kunt het inschrijfbedrag
overmaken op banknummer NL 02 ABNA 0425 5145 95 t.a v. Blije Kinderen o.v.v. de naam van
uw kind. Bij aanmelding verleent u een automatische machtiging aan Blije Kinderen om vanaf
de start van de zwemles per kwartaal een bedrag van de door u opgegeven bank- of rekening
nummer af te schrijven.
Het kwartaal bedrag wordt altijd voor de eerste van een maand geïncasseerd.
Betaling is uitsluitend mogelijk via automatische incasso.
Bij een betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan er niet worden deelgenomen aan de
zwemlessen en (afsluitende) examens.Bij specifieke gevallen kan alleen in overleg een uitzondering gemaakt worden.
Verzuim
Bij incidenteel verzuim zoals bij griep, verjaardagen, kinderfeestjes e.d. ontvangt u geen lesgeld
retour. Inhalen is ALLEEN in dezelfde week! Bij langdurig verzuim is het noodzakelijk om in
overleg met de zwemonderwijzer een regeling te treffen.
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Vakantie’s
In de vakantie’s en op feestdagen zijn er geen zwemlessen.
Opzegging
We gaan er vanuit dat een leerling zwemt voor het volledige diploma. Tussentijds opzeggen
is mogelijk. Opzeggen kan alleen schriftelijk.
Mee zwemlessen en Afzwemmen
Voorafgaande aan een vakantie wordt er een meezwemles voor de ouder(s), verzorger(s)
gepland. Het diploma zwemmen is altijd op Strandpark de Zeeuwse Kust.
Veiligheid en huisregels
Blije Kinderen is te gast op Strandpark de Zeeuwse Kust. U dient zich aan de regels
en voorwaarde van het park te houden.
• Parkeren op de grote parkeerplaats
• Schoenen uit in de zwemzaal!
• Kijken naar de zwemlessen vanuit restaurant Doc.
Blije Kinderen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het zoekraken,
verwisselen of beschadigen van eigendommen.
Voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de faciliteiten in de
accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen heeft Blije Kinderen een
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten of zoeken wij naar een passende oplossing.
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Wet bescherming persoonsgegevens
Blije Kinderen voldoet wat betreft de omgang met privacygevoelige gegevens aan de Wet
bescherming persoonsgegevens en zal deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de zwemlessen van het kind. Blije Kinderen levert geen privacygevoelige informatie
aan derden.
Tijdens de zwemlessen of het diplomazwemmen kan het voorkomen dat er foto’s, of opnames
gemaakt worden van uw kind(eren). Deze foto’s worden gebruikt voor publicatie op onze website,
facebookpagina of het illustreren van onze publicaties. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u
dit schriftelijk bij inschrijving aangeven.
Opmerkingen en klachten
Blije Kinderen heeft graag een open relatie met u. Met vragen, suggesties, opmerkingen, klachten
en/of problemen kunt u zich melden bij zwemschool Blije Kinderen stuur een e-mail naar:
info@blijekinderen.nl
Slotbepaling
Middels de digitale aanmelding verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen,
begrepen en te hebben aanvaard.
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