Algemene voorwaarden zwemschool VAMOS sporten vzw
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle zwemlessen en overeenkomsten met zwemschool
Vamos sporten vzw.
2. Afwijkende voorwaarden gelden slechts, indien en voor zover die door VAMOS sporten vzw
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, hetzij anders overeengekomen.
4. Betaling kan cash in het zwembad, vóór de aanvang van de eerste les.
Betaling kan ook via overschrijving op het rekeningnummer 733-0155182-12, het bedrag dient op
de rekening van zwemschool VAMOS sporten vzw te staan vóór de aanvang van de eerste les.
5. Zwemschool VAMOS sporten vzw is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen
gelden steeds vanaf een begin van een schooljaar en worden uiterlijk 2 maanden (dus begin juli)
bekend gemaakt.
6. In geval van niet tijdige betaling zal zwemschool VAMOS sporten vzw de daardoor
veroorzaakte kosten van de ouder vorderen. Uw zoon/dochter zal de toegang tot de lessen
worden ontzegd.
7. Er is nooit een terugbetaling van het lesgeld mogelijk.
8. Als uw kind 1 of 2 aaneengesloten lessen mist is dat voor eigen rekening. Deze les inhalen op
een andere dag of een ander moment is helaas organisatorisch niet mogelijk.
Wanneer er 3 aaneengesloten lessen of meer worden gemist, kan u, mits voorlegging van een
doktersattest een korting van €5 per gemiste les krijgen in een volgende lessenreeks. Of, u kan,
wanneer er 3 aaneengesloten lessen of meer worden gemist, mits voorlegging van een
doktersattest en indien organisatorisch mogelijk, de lessen inhalen op een andere dag/moment.
9. Zwemschool VAMOS sporten vzw stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel gestolen of
kwijtgeraakte kledingstukken.
10. Zwemschool VAMOS sporten vzw stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen in de
kleedkamers.
11. Indien U voor één trimester wenst in te schrijven, moet u wel telkens opnieuw inschrijven
voor een volgend trimester. Uw inschrijving wordt nooit automatisch verlengd.
12. De zwemlessen gaan steeds tussen bepaalde uren door.
Antwerpen: maandag 17.00 - 19.00, dinsdag 17.30 - 19.30, vrijdag 17.00 - 18.00
Boom: woensdag 17.00 - 19.00, donderdag 17.00 - 18.30
De plaats en dag van de zwemlessen kan u, voor zover er nog plaats is, zelf kiezen. Ivm het
zwemuur kan u altijd uw wensen en voorkeuren bij uw inschrijving noteren, wij doen onze uiterste
best om hieraan tegemoet te komen, soms is dit echter echt niet mogelijk.
Lesjes van broers en zussen zijn in hetzelfde half uurtje of in een aansluitend half uurtje. U zal
dus maximum een uur in het zwembad aanwezig zijn.
Het zwemuur van uw kindje kan elk trimester opnieuw wijzigen, ook voor kinderen met een
jaarinschrijving.
13. Wij nemen bij sommige zwemlessen foto’s van deze lessen en van de deelnemers. Deze foto’s
kunnen gebruikt worden voor onze website. Wij zullen deze foto’s nooit aan derden doorgeven.
Indien U niet wenst dat uw zoon / dochter op onze website verschijnt, dient u dit schriftelijk te
melden.
Door in te schrijven voor de zwemlessen van zwemschool VAMOS sporten vzw verklaart u
akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.
U kan niet deelnemen aan de lessenreeks zonder akkoord te zijn met deze algemene
voorwaarden.
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