Algemene voorwaarden zwemlesabonnementen
Zwemlesabonnement
- Voor het volgen van zwemlessen is een zwemlesabonnement noodzakelijk.
- De magneetkaart waarop het lestegoed wordt geboekt dient eenmalig
aangeschaft te worden.
- Het tegoed op de leskaart regulier en privézwemles is 6 weken geldig vanaf
de datum van aankoop. Het tegoed op de Easyswimleskaart is 3 weken
geldig vanaf de datum van aankoop. Het tegoed van de zwemleskaart C,
Zwemvaardigheid en Snorkelen is 12 weken geldig vanaf de datum van
aankoop. Het tegoed op de volwassenleskaart is 12 weken geldig vanaf de
datum van aankoop.
- Tijdens de lesperiode dient het zwemlesabonnement elkaar onafgebroken
op te volgen. Niet betaalde zwemlesabonnementen dienen voor de eerste
les, die weer wordt gevolgd, betaald te zijn. Dit betekent dat de kaarten
continue verlengd moeten worden zonder een periode waarin er gestopt
kan worden. Indien u later verlengd dan de einddatum, wordt de tijdsduur
van geldigheid van de zwemleskaart korter.
- Voor lesdagen die op erkende feestdag vallen of wanneer het zwembad om
andere redenen geen zwemles aanbiedt, wordt de geldigheidsduur
evenredig verlengd.
- Door de aanschaf van het zwemlesabonnement tegoed reserveert u een
lesplaats. Sportfondsen Delft B.V. garandeert u deze lesplaats.
- Wanneer er 2 maanden achtereen geen zwemlesabonnement is
aangeschaft, vervalt het recht op een plaats binnen de zwemlessen
- Bij diefstal of zoekraken van de magneetkaart, dient er een nieuw
exemplaar aangeschaft te worden.

Inhaal- en extra zwemles
Wij bieden de mogelijkheid om gebruik te maken van de inhaal en extra
zwemles. Deze les is geschikt om een gemiste les in te halen of een extra les
te volgen. Het volgen van deze les gaat op inschrijving. Er zijn een beperkt
aantal plaatsten beschikbaar. Indien u gebruik wilt maken van deze les, kunt
u reserveren bij de receptie of telefonisch.

Ziekte/ verzuim
a. Verzuim: Als uw kind één keer een les overslaat, hoeft u dit niet te melden
bij de receptie.
b. Ziekte: Als uw kind (langdurig) ziek is kunt u de zwemleskaart inleveren bij
de receptie. Bij ziekmelding gelden de volgende regels: Vanaf het moment
van inlevering van de magneetkaart wordt uw kind als ziek geregistreerd.
c. De eerste twee weken na de ziekmelding zijn altijd voor eigen risico.
d. Nadat u uw kind heeft beter gemeld, wordt de zwemleskaart verlengd met
de periode dat uw kaart nog geldig was op het moment van de
ziekmelding. Deze regeling gaat niet op als u dit achteraf aan ons meldt of
door afwezigheid door vakantie.
e. Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

Webshop
Wij bieden de mogelijkheid om de leskaart te verlengen via de webshop.
Verlengen via de receptie blijft ook altijd mogelijk.
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