Inschrijfformulier peuterspeelles
vanaf 31/2 jaar
Inschrijving mogelijk vanaf 21/2 jaar tot 3 jaar en 1 maand
Naam
Adres
Postcode						Woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Inschrijfdatum
E-mailadres
Evt, opmerkingen
Hierbij geef ik toestemming voor het gebruik van mijn e-mailadres om zo op de hoogte te blijven van
interessante informatie, activiteiten, aanbiedingen, wijzigingen in prijzen etc.

Keuze zwemlessen uit onderstaande tijden:
1.
Dinsdag
09.00 - 09.30 uur
2.
Woensdag
09.00 - 09.30 uur
3.
Vrijdag		
09.00 - 09.30 uur
Bij inschrijving dient u € 31,- administratiekosten te voldoen. U ontvangt dan het Jip-pakket en de magneetkaart voor uw kind. Uw zoon of dochter ontvangt te zijner tijd een oproep voor aanvraag van de zwemlessen.
De kosten van de peuterspeelles bedragen € 27,40 per maand.
• Bij doorstroming naar de particuliere lessen is er een beperkte keuze in tijden. Doorstroming vindt
plaats in overleg met de Hoofd Zwemzaken
• U geeft aan bekend te zijn met het maandkaartensysteem, vermeld op de achterzijde van dit formulier.
Restitutie wordt uitsluitend verrekend met de geldbeugel.

Naam
Datum
Handtekening

Recreatiecentrum Zevenkampse Ring - Zevenkampse Ring 301 - Rotterdam - (010) 455 28 00 - www.zevenkampsering.nl -

Maandkaartensysteem B.V. Recreatiecentrum Zevenkampse Ring
•

Wanneer uw zoon of dochter bij ons gaat starten met zwemles dient er maandelijks een kaart gekocht te
worden.

•

Deze kaart wordt aangeschaft voor één maand. Dat wil zeggen: u koopt de kaart op een dag in de maand.
Deze is dan geldig tot diezelfde dag van de volgende maand. Voorbeeld: uw eerste maandkaart schaft u
aan op 18 januari. De volgende kaart gaat dan automatisch in op 18 februari, etc.

•

Wanneer u uw kaart te laat koopt, gaat de kaart met terugwerkende kracht in, dus per vervaldatum.
Voorbeeld: u komt op 25 februari, de kaart gaat echter in op 18 februari.

•

Ook tijdens vakantieperiodes dient de maandkaart doorbetaald te worden. Wel is in de berekening van het
maandtarief rekening gehouden met het missen van vijf zwemlessen per jaar. Wanneer u op vakantie gaat,
wordt de kaart niet verlengd.

•

Bij officiële feestdagen en/of dagen waarop wij niet in staat zijn zwemles te geven, zal de kaart
automatisch door ons worden verlengd.

•

Voor ziekenhuisopname en/ of botbreuken maken wij een uitzondering. Dit vindt plaats in overleg met onze
Hoofd Zwemzaken, Robin van Dreumel.

