Abonnementsvoorwaarden ABC-Zwemlessen
Sportbedrijf Arnhem
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen die worden aangegaan voor ABCZwemlessen bij zwembaden De Grote Koppel en Valkenhuizen van Sportbedrijf Arnhem.
Met het aangaan van een bovenbedoeld abonnement, gaat de klant akkoord met de onderhavige
voorwaarden, de algemene voorwaarden huur sportaccommodaties en de specifieke huisregels
die gelden in de sportaccommodaties van Sportbedrijf Arnhem.

Artikel 1: Begripsomschrijving
a. Onder Abonnement wordt verstaan: een abonnement op de ABC-zwemlessen bij zwembad De
Grote Koppel te Arnhem of Valkenhuizen te Arnhem;
b. Onder Abonnementhouder wordt verstaan: de ouder/verzorger van degene die deelneemt aan de
zwemlessen;
c. Onder Abonnementverstrekker wordt verstaan: Sportbedrijf Arnhem.
d. Onder deelnemer wordt verstaan: het kind dat de zwemlessen volgt.
Artikel 2: Ingangsdatum, duur en opzegging
a. Het Abonnement gaat in per datum van de eerste les bij het zwembad waarvoor het abonnement
is aangegaan. Hiervoor dient het daartoe bestemde machtingsformulier te worden ingeleverd bij
de kassa van het zwembad.
b. Het Abonnement stopt automatisch na het behalen van diploma C.
c. Opzeggen kan met inachtneming van één kalendermaand opzegtermijn middels het daartoe
bestemde opzegformulier. Datum van ontvangst door Sportbedrijf Arnhem van het opzegformulier
is hierbij leidend.
d. Het opzegformulier is verkrijgbaar bij de kassa van een van de aangesloten zwembaden.
Artikel 3: Inhoud Abonnement
a. Het Abonnement is aangegaan voor zwemlessen ten behoeve van het behalen van diploma A, B
en C bij sportcentrum De Grote Koppel of Valkenhuizen te Arnhem. De zwemlessen vinden plaats
overeenkomstig het lesrooster dat door het betreffende zwembad is opgesteld, uitgaande van 1
les van 45 minuten per week. Hieronder valt tevens het afzwemmen voor de diploma's A, B en C.
Voor het afzwemmen worden geen extra kosten in rekening gebracht.
b. Het onder 3 a genoemde lesrooster kan incidenteel gewijzigd worden als de omstandigheden
hiertoe aanleiding geven. Dit zal vroegtijdig met de Abonnementhouder gecommuniceerd worden.
c. Het Abonnement geeft de deelnemer recht op gratis onbeperkt recreatief zwemmen in zwembad
De Grote Koppel of Valkenhuizen op de uren en dagen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld.
Deelnemers die nog niet in het bezit van diploma A zijn moeten worden begeleid door een
betalende volwassene.

Abonnementsvoorwaarden ABC-Zwemlessen versie 14 december 2018

Artikel 4: Persoonlijke pas
a. Bij het aangaan van het Abonnement ontvangt de deelnemer een persoonlijke pas. Deze pas dient
als toegangsbewijs. De abonnementhouder moet de pas bij ieder bezoek bij zich hebben. De pas
wordt gescand bij de kassa voor de deelname aan de les begint.
b. Wanneer de abonnementhouder geen pas kan overhandigen kan er geen deelname aan de les
plaatsvinden.
c. De persoonlijke pas blijft eigendom van de Abonnementsverstrekker. Verlies van de pas moet
direct worden gemeld bij de kassa van het zwembad waar het abonnement betrekking op heeft.
Er wordt een bedrag van vijf euro in rekening gebracht voor een vervangende pas. Dit bedrag
wordt jaarlijks geïndexeerd conform de gebruikelijke indexeringsregels.

Artikel 5: Betaling en kosten Abonnement
a. De Abonnementsverstrekker wordt gemachtigd om de kosten van het Abonnement in 12 gelijke
maandelijkse termijnen af te schrijven van de rekening van de Abonnementhouder. Hij/zij tekent
hiertoe voor akkoord bij aanschaf bij aanschaf van het Abonnement middels het daartoe
bestemde machtigingsformulier.
b. Bij de berekening van het maandbedrag van de incasso, is rekening gehouden met lesuitval in
vakanties en op feestdagen.
c. Maandelijks zal het abonnementsgeld vooraf worden geïncasseerd tussen de 24ste en de 28ste
van de maand. Deze incasso vindt plaats tot en met de laatste maand waarin de laatste zwemles
voor het diplomazwemmen is gevolgd. Hieronder staan een paar voorbeelden van
incasseringsmomenten.
• Voorbeeld 1. Uw kind start met zwemles op 12 oktober. De eerste incassering zal
plaatsvinden tussen 24 en 28 oktober. Dit is de vooruitbetaling over de maand november.
• Voorbeeld 2. Uw kind behaalt zijn diploma op 9 november. In oktober heeft de laatste
incassering plaatsgevonden voor de maand november.
• Voorbeeld 3. Uw kind start met zwemles op 29 oktober. Hierdoor zullen wij tussen 24 en
28 november het maandbedrag tweemaal incasseren namelijk over de maand november
(achteraf) en over de maand december (vooraf).
d. Indien om welke reden dan ook het lesgeld niet kan worden geïncasseerd en wij het lesgeld niet
hebben ontvangen, wordt de lespas geblokkeerd en kan niet aan de les worden deelgenomen.
Zodra wij het verschuldigde bedrag hebben ontvangen wordt deze blokkade opgeheven. Laat de
betaling langere periode op zich wachten dan zijn wij genoodzaakt administratiekosten in rekening
te brengen.
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