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AQUASPORTEN ZWEMSCHOOL DOMBURG 

Inschrijven  

- U kunt zich aanmelden op onze website www.zwemschooldomburg.nl via het 
inschrijvingsformulier; 

- U ontvangt een schriftelijke bevestiging van deze aanmelding; 
- Voor uw aanmelding mag u 1 gratis proefles volgen. 

Facturen 

- De facturen worden door middel van een automatische incasso van uw bankrekening 
afgeschreven. Bij inschrijving ontvangt u hiervoor een machtigingskaart. U machtigt hierbij 
Roompot Vakanties om alle lesgelden, die wij vooraf factureren, na 3 weken automatisch te 
incasseren.  

- De facturen worden per blok opgesteld. Het jaar is als onderstaand opgedeeld in 4 blokken;  

Blok 1; na de zomervakantie tot aan de kerstvakantie  

Blok 2; na de kerstvakantie tot 31 maart 

Blok 3: 1 april tot aan de zomervakantie  

Blok 4: zomervakantie  

Vakanties en feestdagen 

- Tijdens de volgende vakanties en op landelijke feestdagen wordt er geen les gegeven. Deze 
lessen worden niet in rekening gebracht. Bij de vakanties gaan wij uit van de landelijk gestelde 
richtlijnen voor de regio zuid: 

 Herfstvakantie, Sinterklaasavond (5 december na 17.30 uur), Kerstvakantie. 

 Voorjaarsvakantie, Goede vrijdag en 2
e
 Paasdag. 

 Koninginnedag, Meivakantie (één week), Hemelvaartsdonderdag en vrijdag, 2
e
 Pinksterdag 

 Zomervakantie  - 8 weken 

Restitutie lesgeld  

- Indien u lessen mist in een periode, kunt u de lessen in dezelfde periode inhalen op een andere 
dag of tijdstip. Graag in overleg met uw instructeur; 

- Indien u niet in de gelegenheid bent om de lessen in te halen, kunt u een verzoek tot restitutie van 
het lesgeld indienen. Dit verzoek wordt alleen verwerkt indien het schriftelijk, voorzien van naam 
en debiteurennummer, aan ons is doorgegeven. U kunt uw verzoek mailen naar de Zwemschool 
of u kunt bij uw instructeur/-trice een restitutieformulier aanvragen; 

- Tot restitutie van het lesgeld wordt overgegaan indien u langer dan 2 weken ziek bent, gaat 
verhuizen of na overleg met de instructeur. 
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Verantwoordelijkheid en gebruik van het zwembad 

- Deelname aan de lessen is op eigen verantwoording. U bent verplicht het instructieteam te 
informeren aangaande alle omstandigheden die op enige wijze direct en/of indirect  van invloed 
kunnen zijn op deze verantwoordelijkheid. 

- Alle deelnemers aan de aquasportlessen dienen, voor aanvang van de les, in de zwemzaal ( 
bovenaan de trap) te wachten op hun instructeur. Het is niet toegestaan het zwembad te betreden 
zonder toezicht van uw instructeur.   

- In de garderobe zijn de achterste 3 rijen kleedhokjes gereserveerd voor gasten van de 
Zwemschool. Kleding moet (in verband met het schoonmaken van de kleedruimte) in de daarvoor 
bestemde kledingkastjes opgeborgen worden. Het ophangen van kleding aan het rek tussen de 
kledingkastjes is niet toegestaan. 

- Bij drukte in het zwemparadijs, vinden de zwemlessen plaats in het warmwater-instructiebad van 
het zwemparadijs. 

- Voor alle (aquasport)bezoekers van Zwemschool Domburg is het algemene huishoudelijk 
reglement van Zwemparadijs De Parel van toepassing, inclusief de aanvullende bepalingen. Dit 
huishoudelijk reglement kunt u vinden bij de entree van het zwemparadijs. 

Afmelden 

Als u niet meer wenst deel te nemen aan de cursus, dient u dit schriftelijk door te geven aan 
Zwemschool Domburg.  

Indien het reglement niet nageleefd wordt en de aanwijzingen van het personeel niet 
opgevolgd worden behouden wij het recht om u (na meerdere waarschuwingen) de toegang tot 
het zwembad en de zwemles te ontzeggen. 

Wijzigingen onder voorbehoud 

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Zwemschool 
Domburg en Zwembad De Parel.  

 

 


