
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Bij het inschrijven voor een snelcursus bij Sportfondsen Naarden BV gaat u akkoord met de algemene 
voorwaarden én de specifieke voorwaarden voor snelcursussen.  

Onze algemene voorwaarden treft u op onze website en in onze webshop. 

 

Specifieke aanvullende voorwaarden voor snelcursussen treft u hieronder aan.  

 

1. Cursisten verbinden zich bij inschrijving aan deelname aan de cursus.  

2. De betaling dient vóór aanvang van de cursus aan de receptie betaald te worden. 

3. Wanneer u gedwongen bent na inschrijving af te zien van deelname, kunt u zich kosteloos twee 
weken voor aanvang van de cursus afmelden met kassabon en magneetkaart.  

4. Alleen schriftelijke opzeggingen nemen wij in behandeling. 

5. Voor annuleringen die ons later dan twee weken voor aanvang bereiken, berekenen wij 50% van de 
cursuskosten. 

6. Vanaf 1 week voor aanvang van een cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd. 

7. Na aanvang van de cursus is opzeggen niet meer mogelijk en heeft u in principe geen recht op 
restitutie van het cursusgeld. Kwijtschelding of restitutie van cursusgeld is slechts mogelijk in geval 
van zeer bijzondere omstandigheden. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden gericht aan de 
manager. 

8. Instromende cursisten spreken in overleg met de coördinator zwemlessen vóór deelname de duur en 
de kosten van de cursus af. 

9. Bij tussentijdse beëindiging van instromende cursist vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. 

10. Mocht het zo zijn dat uw zoon/dochter het tempo van de snelcursus fysiek of technisch gezien niet 
kan volhouden, zal in overleg met de zwemonderwijzer en coördinator, de deelname aan de cursus 
worden beëindigd en het restant van het door u betaalde bedrag worden op ge-soupeert in de 
reguliere zwemlessen.  

11. Bij achterwege blijven van tijdige betaling kan Sportfondsen Naarden BV de vordering uit handen 
geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke (incasso)kosten 
voor uw rekening.  

12. U betaalt een vast tarief tot en met het A-diploma. Mocht uw kind langer nodig hebben dan zijn de 
extra kosten voor rekening van het zwembad. Uw kind zwemt dan door in onze reguliere uurslessen. 
(Als uw kind nog geen 5 jaar is en/of 5 of meer lesuren heeft verzuimd, dan zijn er wel extra kosten 
verbonden aan eventuele vervolglessen) Bij verzuim van zwemlessen zijn er geen inhaal 
mogelijkheden bij een andere cursus en/of reguliere uur lessen. Indien u wilt instromen in een cursus 
zijn daar ook kosten aan verbonden, en alleen in overleg met de coördinator en mits er plaats is in de 
cursus. De coördinator zwemlessen zal na de cursus in overleg met de lesgevers en met u een afspraak 
maken over dit vervolg.  

 


