SWD diemen
Inschrijfformulier
Welkom bij Diemer Zwemmaatjes: vrouwen zwemmen in Agobad Diemen.

De contributietarieven zijn:
-

inschrijfgeld €10,- eenmalig
lidmaatschap damen uit Diemen: €45 (strippenkaart 10 keer)
lidmaatschap damen buiten Diemen: €50 (strippenkaart 10 keer)

Let op!!
Wanner u inschrijft voor de zwemlessen, reserveren we een plek voor u, dat betekent dat er
geen andere deelnemer in uw plek kan zwemmen, daarom bij de aankoop van de
strippenkaart mag u maar 2 keer inhalen, en u heeft 2 maanden opzegtermijn.
De strippenkaart is 12 weken geldig.
Het hiervoor verschuldigde bedrag betaal je bij aanvang van je abonnement.
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum : …………………………………………… E-mailadres: ………………………………………..
Telefoonnummer: …………………………………………..
Datum: ……………………………………………. Handtekening: ………………………………………………….

Wilt u meer Informatie over de zwemlessen, dan kunt u contact opnemen met:
Moona Jebari (zwemmaatjes) te nr: 0633037159
Email: mjebari14@hotmail.com

Algemene voorwaarden
Alle lesdata’s staan vermeld op de website van SWD, zodat u dit kunt nazien bij twijfel of we
open zijn.
1- Zwemmaatjes stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele gestolen of
kwijtgeraakte kledingstukken en/of andere eigendommen.
2- Voorkeurstijden kunnen, na eventuele doorstroom naar een volgende groep met
een hoger zwemniveau, afwijken van de voorheen gevolgde zwemlestijden.
-Zwemmen is alleen toegestaan in nette zwemkleding, die echt van zwemkleding material, zoals:
Boerkini, badpak,…. Normale kleding zijn niet toegestaan.
-Voor het zwemmen, ben je verplicht om te douchen
– Laat je kleren niet in de kleedruimtes, wel in je tas opbergen.
– Laat de kleedruimtes schoon en netjes achter.
Niet met schoenen in de zwemzaal en het “blote voeten gedeelte”van de kleedaccommodatie lopen.

Inschrijving en opzegtermijn
U schrijft in voor een periode van 10 zwemlessen. Daarna heeft u een maand opzegtermijn.
Bij voorkeur kunt u opzeggen via info@zwemmaatjes.com
Indien u geen beschikking tot internet heeft, kunt u eventueel ook schriftelijk uw opzegging
afleveren in tweevoud, bij het zwembad tijdens de lestijden van Zwemmaatjes. Uw krijgt dan
een van uw opzeggingen weer mee terug met ontvangstbevestiging middels een
bedrijfsstempel en datum van ontvangst. Wanneer dit niet gebeurd wordt u overeenkomst
stilzwijgend verlengd en u blijft u lesgeld verschuldigd.
Inschrijfkosten
De inschrijfkosten zijn € 10, op het moment dat u het inschrijfgeld heeft voldaan, wordt u
z.s.m. ingedeeld in één van onze lessen, rekening houdend met uw voorkeur en op volgorde
van het betalen van de inschrijfkosten.
Betaling van het lesgeld
1.

U betaald aan de kassa in het Zwembad voorafgaand aan de
zwemlesperiode.

U kunt bij ons niet pinnen.
U dient zelf bij te houden op welke data het lesgeld betaald dient te worden (de betaaldata
v.d. betaal periodes van de zwemlessen staan ook vermeld op de website.
Wanneer u het lesgeld niet op tijd heeft voldaan, zijn wij genoodzaakt u de les te weigeren
totdat het totale bedrag van het verschuldigde lesgeld is voldaan.
Ik ga akkoord met de bovenstaande algemene voorwaarden :
Plaats :
_____________________________

Datum :
_____________________________
Naam :
_____________________________
Handtekening: ________________________ (De formulier getekend bij de kassa inleveren)

