Voorwaarden Pas Speciale Zwemles
Voor de pas Speciale Zwemles van zwembaden De Grote Koppel en Valkenhuizen, onderdelen van
Sportbedrijf Arnhem, gelden de volgende voorwaarden:
•

Met het kopen van een pas 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.

•

De pas is persoonsgebonden. Deze pas dient als toegangsbewijs bij het zwembad De Grote
Koppel of Valkenhuizen. De klant dient bij ieder bezoek de pas laten scannen alvorens deel te
nemen aan de activiteit. Indien de klant geen pas bij zich heeft kan alleen toegang tot de
activiteit worden geboden als hiervoor apart wordt betaald.

•

Met de pas heeft de klant recht op deelname aan 10 Speciale Zwemlessen in de lesgroep
waar de klant bij is ingedeeld in zwembad De Grote Koppel of Valkenhuizen.

•

De pas blijft eigendom van Sportbedrijf Arnhem. Verlies van de pas moet direct worden
gemeld bij de kassa van het zwembad De Grote Koppel of Valkenhuizen waar de pas
betrekking op heeft. Bij verlies wordt een bedrag van vijf euro in rekening gebracht voor
vervanging van de pas. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform de gebruikelijke
indexeringsregels.

•

De pas is vanaf de dag van aanschaf 20 weken geldig voor de lessen waar de klant bij is
ingedeeld. Na deze periode van 20 weken is de pas niet meer geldig ongeacht het feit dat niet
alle lessen gevolgd zijn.

•

Bij aanschaf van een pas dient de aanschafprijs direct voldaan te worden.

•

Restitutie van dit bedrag is niet mogelijk.

•

Gelrepas korting: indien de kaarthouder recht heeft op Gelrepasvergoeding (sportbijdrage)
dan is er een vergoeding van 225 euro per jaar voor pashouders tot 18 jaar. Deze vergoeding
kan maar voor 1 lidmaatschap geclaimd worden. Wij behouden ons het recht voor om
onterecht uitgekeerde vergoedingen alsnog bij kaarthouder in rekening te brengen.
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