
1) Algemeen 
 
 a)  Deze door Zwemschool Olga opgestelde algemene voorwaarden zijn van toepassing 

op Zwemschool Olga. 
 

 b)  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en 
de nakoming van alle tussen Zwemschool Olga en opdrachtgever, al dan niet zijnde de 
ouders van een kind, nader te noemen u, gesloten overeenkomsten. 

 
 c)  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door 

Zwemschool Olga uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard. 
 
 d)  Eerder gedateerde algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar. 
  
 

2) Activiteiten 
 

 a)  Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van zwemdiploma’s A,B 
en/ of C zoals deze wordt uitgegeven door ZON (ZwemOnderwijs Nederland).  

 
 b)  Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende 

uiteenlopende doelgroepen. 
  

3) Inschrijven 
 

 a)  Inschrijven kan voor eenieder die wilt leren zwemmen. 
 
 b)  Schrijf uw kind eerst in op ons wachtlijstsysteem. Op basis van dit systeem krijgt u een 

uitnodiging. 
 
 c) Op het inschrijfformulier dient u te vermelden wanneer uw kind bijzondere 

eigenschappen, lichamelijke beperkingen of gezondheidsrisico’s heeft. 
 
  

4) Lesrooster 
 

 a)  Het rooster wordt in onderling overleg gemaakt. Alle zwemdagen, afzwemdata en vrije 
dagen zijn te vinden in het jaarrooster op de website www.zwemschool-olga.nl 

 
5) Ziekte of afwezigheid 

 
 a)  Alle zwemlessen waarbij uw kind afwezig zal zijn dienen vooraf te worden afgemeld 

via onze website op de button ‘afmelden zwemles’. U krijgt een bevestiging van deze 
afmelding, deze bevestiging is tevens het afmeldingsbewijs. Hiervoor krijgt u 1 
inhaalles tegoed. 

 
 b)  Lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden 



gemist, kunnen worden ingehaald op maandag t/m vrijdag tussen 14:30 en 15:15 uur. 
Hiervoor kunt u in uw account op de website uw kind aanmelden voor de beschikbare 
inhaallessen. LET OP! Een gemiste inhaalles kan niet opnieuw worden ingehaald.  

 
 d)  De inhaallessen vervallen na beëindiging zwemles of na het behalen van laatste 

diploma. Ook zijn deze inhaallessen niet overdraagbaar naar andere kinderen/ 
broertjes of zusjes.  

 
 e)  Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte (minimaal 3 aaneengesloten 

lesweken), zal er verrekening van het lesgeld plaatsvinden. De gereserveerde lesplaats 
kan dan komen te vervallen. 

 
 
 

6) Betalingen 
 

a) Per maand moet er vooraf de daarvoor berekende vergoeding worden afgerekend. Dit 
geldt tevens voor inschrijfgeld en afzwemmen. De betaling gaan middels een 
automatische incasso. 

 
b) Restitutie na besluit te stoppen halverwege een lesblok is niet mogelijk. Wanneer 

kinderen halverwege een lesblok afzwemmen en niet verdergaan voor B en/ of C word 
het lestegoed verrekend. 

 
7) Overig 

 
a) De tarieven worden jaarlijks berekend en kunnen per 1 januari worden gewijzigd. 

Zwemschool Olga kan verder ten alle tijden de tarieven aanpassen mocht hiervoor 
tussentijds aanleiding naar zijn. Dit zal uiteraard ruim vooraf gecommuniceerd 
worden. 
 

b) Zwemschool Olga is niet verantwoordelijk voor gestolen goederen uit kleedruimtes 
en/ of wachtruimtes. 

 
c) Wanneer u iets deelt op sociale media, erg leuk, maar graag alleen uw eigen kind! 

Zwemschool Olga draagt de verantwoordelijkheid hiervan over aan u als ouder. 
 

d) Bij inschrijving is ieder aangesloten lid van Zwemschool Olga op de hoogte van en 
akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden. 


