De zwemlessen na de zomervakantie voor
niveau rood (beginners).
Beste ouder/verzorger,
Vanaf 31 augustus worden de zwemlessen weer aangeboden zoals voor de sluiting (i.v.m. de corona maatregelen).
Echter door de 1,5 meter afstand-regel en het maximum aantal bezoekers per tijdslot, is er een wijziging in lestijd
voor niveau rood doorgevoerd.
Wij verwachten uw zoon/dochter op dezelfde dag als voor de sluiting, echter op een ander tijdstip. Het is hierbij
niet meer nodig om te reserveren voor de zwemles, aangezien de kinderen weer op vaste dagen en tijden komen.
De nieuwe (tijdelijke) zwemlestijden van niveau rood zijn:
Maandag
17.15-18.00 uur
(voorheen 15.45-16.30 uur of 16.30-17.15 uur)
Dinsdag
17.15-18.00 uur
(voorheen 16.30-17.15 uur)
Woensdag
14.30-15.15 uur
(voorheen 13.45-14.30 uur of 15.15-16.00 uur)
16.45-17.30 uur
(voorheen 15.15-16.00 uur of 16.00-16.45 uur)
Donderdag
17.15-18.00 uur
(voorheen 16.30-17.15 uur)
Vrijdag
17.15-18.00 uur
(voorheen 15.45-16.30 uur of 16.30-17.15 uur)
Zaterdag
10.15-11.00 uur
(voorheen 08.45-09.30 uur of 09.30-10.15 uur)
Op het moment dat uw zoon/dochter bevordert wordt naar niveau groen, zal hij/zij gaan zwemmen op het tijdstip,
waarvoor u heeft ingeschreven voor zwemles.
De zwemleskaart ABC
Tijdens de zomervakantie kunt u de tegoeden van uw leskaart gebruiken en deze steeds opwaarderen per 5 lessen.
Vanaf 31 augustus kunnen er nog geen inhaal- en extra zwemlessen aangeboden worden. Hierdoor is de volgende
wijziging op de voorwaarden van uw lesabonnement:
Tot nader berichtgeving, zal de zwemleskaart ABC vanaf 31 augustus worden verkocht op de volgende voorwaarden:
Bij verlenging van de zwemleskaart ABC, koopt u een nieuwe 5 lessen reeks aan, met 6 weken geldigheid (i.p.v. 5
weken geldigheid). Dit is een doorlopend abonnement (zoals voorheen), welke op de einddatum aansluitend
verlengd wordt met 6 weken. Let op: op het moment dat u de tegoeden niet hebt gebruikt binnen de einddatum,
komen deze te vervallen (net als voorheen).
Op het moment dat er weer inhaal- en extra lessen aangeboden kunnen worden, worden de voorwaarden gewijzigd
naar de algemene voorwaarden aankoop lesabonnement.
Wij bedanken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking tijdens deze periode.
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