Zwemrooster
ABC zwemmen

maandag

vrijdag

zaterdag

zondag

13.30

15.00

8:45
12.30

08.45

15.30

14.15

15.00

08.45
12.30

09.30

16.15

15.00

15.45

09.30
13.15

dinsdag

woensdag

A diploma vanaf 4 jaar
Instapgroep
Watergewenning (45 min.)

15.30

A diploma vanaf 4 jaar
Instapgroep
Brons (45 min.)
A diploma vanaf 4 jaar
Zilver (60 min.)

A diploma vanaf 4 jaar
Zilver+ (60 min.)

donderdag

17.15

15.45

10.30
13.15

10.15

11.30
14.15

11.15

16.45

17.45

15.15

12.15

vrijdag

zaterdag

zondag

16.00
A diploma vanaf 4 jaar
Goud + A-niveau (60 min.)
18.15

17:00

10.15

B + C diploma
(60 min.)
18.00
Turbo zwemmen
(2x p.wk. 40 min.)
( geen instap groep)

Guppy zwemmen
Guppy zwemmen 1
(2-16mnd) met ouder
Guppy zwemmen 2
(16mnd-3jr) met ouder
Guppy zwemmen 3
(3-4jr) met ouder

16.30
17.15

maandag

18.00

16.30
17.15

dinsdag

woensdag

donderdag

09:00

09:00

09.30

09.30

10.15

10.15

Lestijden zijn onder voorbehoud. De lestijden kunnen aangepast worden al naar gelang het aantal aanmeldingen per
lesuur.
Een leven lang zwemplezier! Niet alleen in het zwembad maar ook in het buitenwater. Want allerlei watersporten,
zoals surfen, zeilen, duiken, roeien kan uw kind dankzij het Zwem-ABC een leven lang op een veilige manier beoefenen.
Stapje voor stapje werken wij naar het examen toe, wat betreft vaardigheid maar ook wat betreft veiligheid. Het
einddoel van het leren zwemmen is het diploma C van het Zwem-ABC. Zowel het diploma A als het diploma B zijn
logische tussenstapjes op weg daar naar toe.
Pas als de opleiding voor het Zwem-ABC voltooid is, zijn kinderen veilig en staan zij hun mannetje in en rond het
water.
 Met het A-diploma kan een kind zich redden in een rustig zwembad.
 Een B-diploma is goed voor het volle woensdagmiddagbad.
 Met een C-diploma kan een kind zijn mannetje staan in zwemparadijzen, wildwaterbanen en de zee.
(Bron: NPZ-NRZ).
Ben Rietdijk Sport, Health & Beauty
E: zwemmen@benrietdijksport.nl
T: 023 -5384002

Abonnementen en tarieven
Zwem ABC (45 min en 60 min.)
1x per week
2x per week

€
,
per aa d
€ 73,50 per maand

Turbolessen (ma+do 40 min)

€ 99,- per maand

etali g jaar i

x

% korti g

€ 513,-

Zwempakketten met diploma garantie
(vraag naar de voorwaarden niet geldig voor de Turbolessen)

A-pakket
B-Pakket
C-pakket
A/B-pakket
B/C-pakket
ABC-pakket

€ 99,€ 9,€ 99,€ 99,€ 99,€ 999,-

Guppy zwemmen 1 kind + 1 ouder
10 badenkaart
Los bad

€
€

,,

Inschrijfgeld (incl. entreesleutel)

€

,-

Betaling gaat per automatische incasso

Algemene informatie











Een abonnement wordt voor een looptijd van tenminste 3 maanden afgesloten.
Na afloop van de minimale looptijd wordt het abonnement (telkens) stilzwijgend met 1 kalendermaand
verlengd, tenzij het lid het abonnement schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van
1 kalendermaand middels een opzeggingsformulier bij de receptie. Na opzegging wordt altijd minimaal
een maandtermijn gerekend.
Het abonnementsgeld dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan uiterlijk op de 1 e dag
van de kalendermaand. U heeft als lid zorg te dragen voor een voldoende saldo op de voor
automatische incasso bestemde rekening. Als automatische incasso van het volledig verschuldigde
bedrag, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, bent u als lid verplicht tijdig op andere wijze te
etale . I die Be Rietdijk Sport ∙ Health ∙ Beauty over dient te gaan tot incasso van haar vordering
op het lid is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd. Met
een openstaande vordering behoudt Ben Rietdijk Sport, Health & Beauty zich het recht voor het
betreffende lid de toegang tot de club te ontzeggen.
Bij iet tijdige etali g of het iet slage va de auto atis he i asso zal ee edrag va € ,- aan
administratie-/stornokosten in rekening worden gebracht.
Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald, behalve bij ziekte. Bij ziekte kunnen de gemiste lessen
op dinsdag en op vrijdag worden ingehaald op afspraak. U dient daarvoor de ziekte te melden bij de
zwemadministratie van Ben Rietdijk Sport, telefonisch of schriftelijk.
De zwemlessen vervallen op erkende feestdagen. Gedurende de schoolvakanties gaan de lessen
gewoon door (m.u.v. Guppyzwemmen). Tijdens de zomervakantie is er een aangepast zwemrooster.
Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.
De 10-badenkaart heeft een geldigheidsduur van 3 maanden en kan niet worden stopgezet of worden
verlengd bij ziekte of vakantie. In schoolvakanties en op nationale feestdagen komen de lessen te
vervallen. Indien het zwembad zelf de lessen onderbreekt wordt de 10-badenkaart met die periode
verlengd. Alle kaarten zijn op naam en kunnen niet worden overgenomen door anderen.

Ben Rietdijk Sport, Health & Beauty
E: zwemmen@benrietdijksport.nl
T: 023 -5384002

