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Naam leskind: 

Datum: 

 
Reglement zwemleskaart  

 
1. Betalingen 

Artikel  1.1  
Op de 1e  lesdag koopt u een leskaart met een geldigheid  van  4 weken.  
Voor de reguliere particuliere lessen betaalt u € 43,30  per 4 weken voor 1 
maal per week ¾  uur. 
Voor de privélessen betaalt u € 109,55  per 4 weken voor 1 maal per week ¾ 
uur. 
Voor de kleine groepjes betaald u € 73,35  per 4 weken voor 1 maal per week 
¾ uur. 
 
Artikel 1.2  
De betaling van het lesgeld geschiedt per 4 weken vooruit, middels  betaling bij 
de receptie of via onze web-kassa, www.wasbeek.nl 
De nieuwe kaart gaat altijd aansluitend op de vervaldatum in. 
 
Artikel 1.3  
Als uw kind  lessen verzuimt, moet er toch over die periode lesgeld worden 
betaald. Er wordt immers een plaats in de les voor hem/haar vrijgehouden. 
 

2. Vakantie en ziekte 

Artikel 2.1  
Gedurende de korte schoolvakanties van de basisscholen in de regio van Wasbeek 
gaan de particuliere lessen gewoon door, deze lessen worden normaal aan u 
doorberekend. 
De privélessen echter vervallen in de korte vakanties. De kaart voor de privéles 
wordt verlengd.  
 
Gedurende de 6 weken  zomervakantie van de basisscholen  in de regio van 
Wasbeek zijn er geen zwemlessen. Deze zomervakantieperiode wordt niet in 
rekening gebracht en wordt op uw kaart automatisch verlengd. 

Afwezigheid vanwege vakantie  buiten deze periode van 6 weken valt niet onder 
onze restitutieregeling. 

Op officiële feestdagen komen de lessen te vervallen,  de kaart wordt  dan 
automatisch verlengd. Ook als er door overmacht onzerzijds geen les kan 
plaatsvinden. 
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Artikel 2.2  
Het is niet mogelijk gemiste lessen op een ander tijdstip in te halen.  
Een privéles kan echter wel worden ingehaald op afspraak binnen de reguliere 
lesgroepen. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met Erica van Ooijen, 
onze hoofd zwemzaken. 
 

 
Artikel 2.3   
In geval van ziekte van uw kind dient dit doorgegeven te worden  aan de receptie. 
Indien de verwachting is dat het kind langer dan 2 weken ziek blijft  moet de 
kaart bij de receptie ingeleverd worden. Verlenging van de leskaart vindt dan 
plaats minimaal na 2 weken ziekte. De eerste 2 weken zijn voor eigen risico. 
Meldt u de ziekte van uw kind pas achteraf dan wordt de leskaart niet aangepast. 

 
3. Opzeggen van de zwemles 

 
De opleiding voor het Zwem-ABC is een ongedeelde opleiding.  De opleiding 
eindigt dus  na het behalen van het C-diploma. 

Artikel 3.1  
Tussentijds opzeggen van de zwemles dient per mail plaats te vinden 
(a.schalk@stiwa.nl), of schriftelijk (Stiwa Exploitatie en Beheer, postbus 265  
2170 AG Sassenheim). Wij geven geen lesgeld retour. U krijgt altijd een 
bevestiging van de opzegging. 
 
Artikel 3.2  
Een losse les is niet meer mogelijk. Dit kan alleen kort voor het behalen van het 
C-diploma als de 4 weken leskaart verlopen is en uitsluitend na overleg met ons 
Hoofd Zwemzaken. 
 

4.  Aanschaf leskaart en chipkaart 

Artikel 4.1   
Tegen (vooruit)betaling van een bedrag van €5,50 aan Stiwa Exploitatie en 
Beheer ontvangt u een persoonlijke chipkaart die voor iedere zwemles gescand 
moet worden bij de receptie van het zwembad. Het bedrag bestaat uit € 4,00 
waarborg en € 1,50 administratiekosten, welk bedrag tevens verzekering inhoudt 
tegen verlies of diefstal en behoud van het in het centrale systeem geregistreerde 
tegoed. 
 
Aan de hand van deze chipkaart wordt het bezoek van uw kind geregistreerd. Met 
deze pas doet u ook de betaling van het lesgeld. Als u de kaart vergeten bent 
moet u uw kind toch melden bij de receptie. Dit is in het belang van een goede 
lesregistratie van uw kind. 
 

5. Verlies of diefstal of inlevering van de chipkaart 
 

Artikel 5.1  
Verlies of diefstal van de kaart meldt u schriftelijk of persoonlijk aan Stiwa 
Exploitatie en Beheer. Binnen één uur na melding van vermissing wordt de 
zwembadchip door Stiwa Exploitatie en Beheer geblokkeerd. Gebruik van de 
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zwembadchip is dan niet meer mogelijk. 
 
 
 
 
Na vermelding en op verzoek wordt door Stiwa Exploitatie en Beheer zo spoedig 
mogelijk een duplicaatzwembadchip aangemaakt en wordt het eventueel nog 
aanwezige tegoed met alle daaraan verbonden rechten ten aanzien van het 
gebruik van het zwembad overgeschreven. U bent dan wederom € 5,50 
verschuldigd voor (extra) administratiekosten en het vernieuwen van de borg. 
 
Artikel 5.2 
Mocht u de als vermist opgegeven zwembadchip op enig moment terugkrijgen of 
terugvinden, dan dient u deze onmiddellijk terug te bezorgen bij Stiwa Exploitatie 
en Beheer. Bij inlevering van een teruggegeven of teruggevonden zwembadchip is 
er, indien reeds een duplicaatzwembadchip is uitgereikt, geen recht op teruggave 
van enig bedrag. 
 
Artikel 5.3 
Bij inlevering van de zwembadchip ontvangt u € 4,00 retour, mits de 
zwembadchip onbeschadigd is en voor hergebruik in het geautomatiseerde 
systeem bruikbaar is. 
Voor de chipkaart betaalt u € 5,50 borg. Indien u geen gebruik meer maakt van 
deze kaart kunt u de kaart inleveren. U ontvangt dan € 4,00 retour. 
 
Artikel 5.4  
Als de chipkaart kwijt of stuk is, kunt u tegen betaling een nieuwe laten maken. 
 
 
         

 

Datum:       Voor akkoord: 

 


