
Algemene Voorwaarden Zwemschool Henricus 

 

Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) 
 

Een zwemles bij Zwemschool Henricus duurt 35 minuten in een klein groepje van 

maximaal 8 kinderen met intensieve begeleiding van minimaal 1 gediplomeerde 

zwemonderwijzer(es) en op 2 van de 3 groepen een extra assistent. Vanaf het 

zwemmen in het 50meter bad kunnen de groepen groter zijn. Als u start met de 

zwemlessen bij Zwemschool Henricus gaan wij er van uit dat de kinderen blijven 

zwemmen, totdat zij het C-diploma hebben behaald. Gemiddeld staat voor een A 

diploma 50 klokuren les en wij voeren de Nationale Zwemdiploma's van NRZ. 

 

Kosten 

Een kalenderjaar betreft 13 periodes van 4 weken zwemles. De kosten van een 

periode bedragen 49 Euro exclusief diplomatraining of afzwemmen. Het cursusgeld 

wordt 7 dagen voor aanvang van de nieuwe cursusperiode van uw rekening 

afgeschreven. 

 

Opzegtermijn 

Mocht u tussentijds besluiten uw zoon/dochter te laten stoppen met de zwemlessen, 

heeft u een minimale opzegtermijn van één week (7 dagen) voor het verstrijken van 

een betaalperiode. U dient dus minimaal 7 dagen voor het verstrijken van de 

betaalperiode de zwemles schriftelijk (per brief of E-mail) op te zeggen. Bij een te 

late opzegging zijn wij genoodzaakt u één volledige cursusperiode in rekening te 

brengen. 

 

Ziekte / afwezig zijn 

Indien uw kind door ziekte of om andere redenen niet naar de zwemles kan komen, 

stellen wij het op prijs dit aan ons door te geven via Zwemscore of e-mail. Restitutie 

voor gemiste lessen wordt niet gegeven. Bij langdurige ziekte, zijn de eerste drie 

gemiste zwemlessen voor eigen rekening en de overige gemiste lessen kunnen in 

overleg met ons worden ingehaald. Overigens is dit alleen van toepassing bij tijdig 

afmelden van uw zoon/dochter. 

 

De zwemles 

Bij binnenkomst in de zwem accommodatie dient u het zwempasje of een foto 

hiervan aan de kassa te laten zien (zonder pasje kan u de toegang worden 

geweigerd). U kunt met uw kinderen omkleden in de kleedkamers 1 t/m 3 van de 

verenigingskleedkamers (bij de kassa rechtsaf).  Waardevolle spullen en zelfs 

kleding adviseren wij in een kluisje te stoppen of bij u te houden tijdens de zwemles. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor gemiste of gestolen spullen. 

  

 



 

De zwem accommodatie 

In de accommodatie mag op bepaalde gedeeltes niet worden gelopen met schoenen, 

daarom raden wij u aan om slippers aan te doen of overschoentjes te kopen bij de 

kassa. Het is niet toegestaan voor leerlingen en ouders/begeleiders van Zwemschool 

Henricus gebruik te maken van andere zwembassins, tenzij u een apart 

toegangsbewijs heeft gekocht bij de kassa. De materialen die in het zwembad 

aanwezig zijn, zoals kurkjes, armbandjes, etc. zijn eigendom van het zwembad of 

van Zwemschool Henricus en mogen niet worden meegenomen of worden geleend. 

U bent te allen tijde verantwoordelijk voor uw kind(eren) in het zwembad! 

Wij verwachten dan ook dat u uw kind(eren) niet alleen laat in de zwem 

accommodatie. 

Naast deze regels gelden ook de algemene regels die in de zwem accommodatie van 

toepassing zijn. 

Vakanties  

De vakanties en vrije dagen zullen telkens worden aangegeven bij aanvang van een 

nieuw kalenderjaar per nieuwsbrief en op de website onder lesrooster. 

 

 


