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ALGEMENE VOORWAARDEN ZWEMLES PARTICULIEREN 

Bij aanschaf van een leskaart gaat men akkoord met onderstaande voorwaarden 

Algemeen 
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de particuliere zwemlessen van zwembad 

Het Amstelbad, hierna te noemen Amstelbad; 
 Op alle door het Amstelbad gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing; 
 Het Amstelbad is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Op de site 

www.Amstelbad.nl staan de actuele voorwaarden. 
 
Inschrijving 

 Voor alle zwemlessen dient te worden ingeschreven; 
 Inschrijving kan voor alle kinderen vanaf 5 jaar; 
 Inschrijving geschiedt via het inschrijvingsformulier op de site; 
 Na ontvangst van de betaling kan met een pasfoto en het inschrijfformulier, de leskaart worden 

opgehaald; 
 Wanneer er uiterlijk 1 week voor aanvang van de lessen geen betaling is ontvangen vervalt het 

recht op een lesplaats; 
 Alleen met een leskaart en een geldig abonnement kan deelgenomen worden aan de lessen; 
 Bij verlies van de leskaart dient een duplicaat te worden aangeschaft; 
 Indien er sprake is van een wachtlijst is de chronologische volgorde van inschrijving bepalend; 
 Bij het lesgeld zijn de kosten voor het diplomazwemmen niet inbegrepen. 

 
Lessen 

 Het Amstelbad verzorgt zwemlessen volgens de nieuwste richtlijnen van de Nationale Raad voor 
Zwemveiligheid (NRZ); 

 De methode waarop les gegeven wordt ligt vast in het Zwemlesplan, te vinden op 
www.amstelbad.nl ; 

 Zwemlessen worden gegeven in het zwemseizoen van het Amstelbad; 
 Het Amstelbad hanteert een groepsgrootte van 8 kinderen voor het A niveau en 12 kinderen 

voor het B en C niveau; 
 Lessen voor zwemvaardigheid 1,2, en 3 gaan door bij een minimale groepsgrootte van 8; 
 De cursus voor het A niveau bestaat uit 4 lessen per week, voor het B/C niveau en 

Zwemvaardigheid, 2 maal per week; 
 Alle lessen duren een half uur; 
 Aangeraden wordt om voor de lessen een wetsuit aan te schaffen. Wanneer het weer het 

toelaat wordt gezwommen in normale badkleding; 
 Tijdens landelijke feestdagen wordt geen zwemles gegeven; 
 Bij ziekte van de instructeur wordt gezocht naar een vervanger. Mocht er geen vervanger zijn, 

dan worden groepen mogelijk samengevoegd; 
 Ouders/begeleiders mogen zich tijdens de lessen niet op de perrons van het zwembad begeven. 
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Diplomazwemmen 

 Diplomazwemmen geschiedt conform de normen van de Nationale Raad voor Zwemveiligheid; 
 Proefzwemmen en diplomazwemmen vinden 1 maal per jaar plaats in de laatste weken van het 

zwemseizoen; 
 Het Amstelbad biedt geen diplomagarantie; 
 Bij het proef- en diplomazwemmen gelden de verplichte kledingvoorschriften. 

 
Ziekte en verzuim 

 Verzuim van les(sen) vanwege ziekte of vanwege andere redenen, worden niet verrekend of 
vergoed; 

 Lessen kunnen bij verzuim, om welke reden dan ook, niet worden ingehaald; 
 Afwezigheid bij de zwemles moet van tevoren worden gemeld bij de kassa of de zwemleraar; 

 
Veiligheid 

 Het Amstelbad spant zich in om alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid, voor te 
bereiden en te verzorgen; 

 Het Amstelbad biedt zwemlessen aan in een veilige en hygiënische omgeving; 
 Eventuele lichamelijke/geestelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te 

worden vermeld. Het Amstelbad is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde 
risico’s; 

 In het belang van orde en veiligheid dienen de algemene huisregels van het Amstelbad in acht te 
worden genomen. Deze huisregels staan op de website en op het bord in het zwembad. 

 
Restitutie 

 Lesgelden en abonnementsgelden worden nooit gerestitueerd; 
 
Aansprakelijkheid 

 Iedere aansprakelijkheid van het Amstelbad voor directe dan wel indirecte (letsel)schade ten 

gevolge van het gebruik van of het verblijf in het Amstelbad en/of van het gebruik van de zich 

daar bevindende inventaris en materialen is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van 

haar personeel of vanonder haar verantwoordelijkheid werkenden derden; 

 Het Amstelbad is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte voorwerpen of diefstal van welke aard en 

door welke oorzaak dan ook. 

Privacy 
 Persoonsgegevens worden door het Amstelbad gebruikt in lijn met haar Privacy Policy, als 

gepubliceerd op de website www.amstelbad.nl. 
 
Slotbepalingen 

 Alle tarieven en tijden zijn te vinden op www.amstelbad.nl;  
 Door de betaling van de zwemlessen, de aanschaf van een zwemleskaart c.q. -

toegangsabonnement verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en te 
hebben aanvaard. Daar waar deze voorwaarden niet in voorzien, zijn besluiten van het bestuur 
van het Amstelbad bindend. 
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