Inschrijfformulier zwemles

Naam:

(deze naam komt ook op het diploma)

Huisnummer :

Straat:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Mobiel:

Geboortedatum:

M /V

Emailadres:
Zijn er (medische) omstandigheden waar wij rekening mee kunnen houden?
Nee
Ja, t e weten:
Ja, ik ben op de hoogte dat alleen gebruik wordt gemaakt van een ‘’EasySwim-Floatsuit’’, welke bij
Bad Hesselingen wordt aangeschaft. Tijdens de eerste zwemles wordt deze besteld. De aanschaf
gaat via Bad Hesselingen en dit heeft te maken met de uitgangspunten en garantievoorwaarden
ervan. Ik ben op de hoogte dat een tweedehands- of een ander merk floatsuit niet is toegestaan.

Mijn voorkeur gaat uit naar: (meerdere opties mogelijk)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

gebaseerd op 1x per week 45 minuten zwemles

Priveles of op basis van een persoonsgebondenbudget (pgb)
AMANI (als meer aandacht nodig is en maximaal 5 leerlingen in de groep)
Ik wil graag zwemles op maat. Neem contact met mij op.
in te vullen door de receptiemedewerker
datum inschrijving:
handtekening ouder / verzorger

-

- 20

inschrijfgeld á € 25,- voldaan

Inschrijving vindt plaats na betaling van het inschrijfgeld. Deze inschrijving geeft recht op:
- een lespas ter waarde van €4,55 (dit bedrag betreft een borg en deze krijgt u retour bij inlevering van de pas)
- gedurende (de mogelijke) periode op de wachtlijst heeft de ingeschrevene recht op gratis recreatief zwemmen (maximaal zes maanden)
- gedurende de periode van zwemles, mag op vertoon van de lespas gratis vrij gezwommen worden door zwemles kinderen (m.u.v.
de zomervakantie, dan geld een korting van 20%)
- een gratis proefles voor een van onze doelgroepen voor de ouder / verzorger van de ingeschrevene.
- er wordt geen restitutie gegeven op lesgelden.
Uw persoonlijke gegevens worden met zorg door ons behandeld. In onze privacy verklaring kan u nalezen welke persoonsgegevens
wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. De privacy verklaring staat op onze website

www.badhesselingen.nl

