
 Inschrijfformulier snelcursus
2019/2020

Gegevens Zwemlesnemer

Achternaam

Tussenvoegsel

Voorna(a)m(en)

Adres

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

Gegevens ouders/verzorgers zwemlesnemer

Achternaam

Telefoonnummer(s) (GSM)

E-mailadres(sen) ouders/verzorgers (verplicht)

Extra informatie deelnemer

Snelcursus
De cursussen hebben een diplomagarantie, voorwaarde hiervoor is wel dat het kind niet meer dan twee lessen overslaat bij 
de snelcursus voor diploma A en gedurende de 20 weken les en dat tijdens de intake blijkt dat het kind dit lichamelijk en 
geestelijk aan kan. Voor de snelcursussen van diploma B en C mag er geen les worden gemist.

  A diploma 20 weken (€ 770,00)

  B en C diploma 10 weken (€ 375,00)

  B diploma 5 weken (€ 295,00)

  C diploma 5 weken (€ 240,00)

Iedere week krijgt het kind 2 uur aaneengesloten zwemles met een korte drinkpauze na ongeveer een uur.
Mocht uw kind medicijnen gebruiken of een medische aandoening hebben, en het is relevant voor ons, wilt u dit dan 
aangeven? Uiteraard houden wij de Privacy regels in acht.  

Diplomagarantie
Een diplomagarantie wil zeggen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- de zwemlesnemer heeft deelgenomen aan een intake om te beoordelen of de zwemlesnemer geschikt is voor deelname;
- de zwemlesnemer aan alle zwemlessen die van de overeenkomst deel uit maken, heeft deelgenomen;
- alle betalingsverplichtingen uit deze overeenkomst zijn voldaan;
- er geen relevante gegevens zijn achtergehouden zoals, maar niet beperkt tot medische beperkingen (epilepsie , autisme, 
hypermobiliteit) cognitieve beperkingen, taalachterstanden, concentratiestoornissen, sociale en emotionele omstandigheden 
(bijvoorbeeld scheiding ouders, overlijden van een dierbare) en alle ander zaken waardoor het aannemelijk kan worden 
geacht dat dit invloed zou kunnen hebben op het verloop van de zwemlessen.

Mocht de deelnemer aan alle eisen hebben voldaan en haalt hij/zij de diploma A snelcursus niet in 22 weken, dan kan de 
deelnemergratis deelnemen aan de reguliere lessen tot het A diploma kan worden behaald.

Voor aanvang van de snelcursus moet het geselecteerde bedrag op onze rekening staan, zonder deze betaling mag er 
niet worden deelgenomen aan de zwemlessen. Het IBAN nummer is NL 75 KNAB 0254 9903 12 ten name van Zwemschool 
Dolfijn onder vermelding van de voornaam en achternaam van de deelnemer.

Wordt er voor het betalen toch deelgenomen aan de zwemlessen dan kan er per half uur 25 euro in rekening gebracht. 
Wenst u een factuur, dan worden daarvoor 15 euro kosten in rekening gebracht.

Hierbij schrijf ik bovenstaande zwemlesnemer in bij Zwemschool Dolfijn
en ga akkoord met bovenstaande en de algemene Voorwaarden Zwemschool Dolfijn

Handtekening
Naam : _________________________

Datum : ________________________
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 DEFINITIES 
Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de 
navolgende betekenis gebruikt. 

1. Zwemschool Dolfijn: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende aan Mangaanstraat 22, 7334CA te 
Apeldoorn, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 59052058. 

2. Wederpartij: de natuurlijke persoon met wie Zwemschool Dolfijn een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten, al dan niet zelf 
zwemlesnemer.  

3. Zwemlesnemer: de natuurlijke persoon die in het kader van de overeenkomst deelneemt aan de door Zwemschool Dolfijn aangeboden 
zwemlessen. 

4. Overeenkomst: de tussen Zwemschool Dolfijn en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Zwemschool Dolfijn zich heeft 
verbonden tot het geven van zwemlessen. Een overeenkomst kan diplomazwemmen, een proefles, een snel- of vakantiecursus, 
survivalzwemmen, maar ook andere zwemvormen betreffen.  

5. Zwemles: iedere individuele in het kader van de overeenkomst door Zwemschool Dolfijn aan de zwemlesnemer aangeboden zwemles. 
6. Inschrijfformulier: het door de wederpartij ondertekende formulier voor aanmelding voor de betreffende zwemlessen. 
7. Zwemscore: het online programma waarmee de presentie, vorderingen, afmeldingen en reserveringen van de zwemlesnemer/wederpartij 

kunnen worden bijgehouden c.q. opgegeven. 
8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-

mailcommunicatie. 

 TOEPASSELIJKHEID 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Zwemschool Dolfijn en iedere overeenkomst. 
2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen, 

bijvoorbeeld middels het inschrijfformulier, uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene 
voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de onderhavige bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige 
bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te 
treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht 
genomen.  

 AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN  
1. Elk aanbod van Zwemschool Dolfijn is vrijblijvend. Zwemschool Dolfijn is nimmer verplicht een overeenkomst met de wederpartij aan te gaan. 

Voor bepaalde zwemlessen kan ten aanzien van de zwemlesnemer een minimumleeftijd van toepassing zijn. 
2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Zwemschool Dolfijn dat een kennelijke fout of vergissing bevat. 
3. In geval Zwemschool Dolfijn voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst gegevens van de wederpartij nodig heeft, staat de wederpartij 

ervoor in dat deze gegevens tijdig en volledig aan Zwemschool Dolfijn worden verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze 
gegevens. Uitvoering van de overeenkomst op basis van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan nimmer als 
tekortkoming van Zwemschool Dolfijn worden aangemerkt. 

4. De overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 1 en 5, tot stand op het moment dat het inschrijfformulier door de wederpartij is 
ondertekend en in het bezit is gesteld van Zwemschool Dolfijn. Indien het inschrijfformulier onvolledige of incorrecte gegevens bevat die door 
de wederpartij daarop zijn vermeld, dan wel de zwemlesnemer de toepasselijke minimumleeftijd niet heeft bereikt, is Zwemschool Dolfijn 
gerechtigd de inschrijving van de wederpartij te weigeren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding vindt 
niet plaats indien de onvolledigheid of onjuistheid van ondergeschikte betekenis is. 

5. Indien voor bepaalde zwemvormen geen inschrijfformulier door Zwemschool Dolfijn wordt aangeboden, komt de overeenkomst tot stand 
doordat Zwemschool Dolfijn de zwemlesnemer de toegang tot de zwemlocatie verschaft. 

 ALGEMENE BEPALINGEN & DIPLOMA’S  
1. Voor zover zwemlessen in groepen worden gegeven, wordt in overleg met de wederpartij vastgesteld in welke lesgroep de zwemlesnemer 

wordt ingedeeld. Indien partijen ter zake tot overeenstemming zijn gekomen, zijn deze afspraken onherroepelijk, tenzij daarvan met 
instemming van beide partijen wordt afgeweken. 

2. De wederpartij is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle voor de deelname aan de zwemlessen relevante gegevens met 
betrekking tot de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de zwemlesnemer. Het achterhouden van relevante gegevens kan tot 
onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst leiden. 

3. Overeenkomsten zijn strikt persoonsgebonden; uitsluitend de zwemlesnemer die op het inschrijfformulier is vermeld, maakt aanspraak op de 
deelname aan de zwemlessen. 

4. Zwemlessen dienen te worden gevolgd op de overeengekomen locatie c.q. locatie die op het inschrijfformulier is vermeld. 
5. Zwemlessen worden gegeven door daartoe gekwalificeerd en bevoegd personeel van Zwemschool Dolfijn. 
6. Geen enkele zwemvorm garandeert het verkrijgen van een zwemdiploma, met dien verstande dat een diplomagarantie van toepassing is indien 

dit uitdrukkelijk is overeengekomen.  
7. Door Zwemschool Dolfijn uitgereikte zwemdiploma’s zijn erkende zwemdiploma’s. Het behalen van een zwemdiploma wordt bepaald door 

zwemonderwijzers opgeleid en/of erkend door de diploma-uitgevende instantie. Regelmatige controle door de deze instantie garandeert de 
kwaliteit van de zwemdiploma’s. 

 LOOPTIJD EN OPZEGGING VAN OVEREENKOMSTEN  
1. Zwemschool Dolfijn biedt verschillende zwemvormen aan, zoals maar niet beperkt tot “Ouder & kind-zwemmen”, diplomazwemmen (A, B & C), 

vakantie- en snelcursussen met een bepaalde looptijd, privélessen, peutersurvival, snorkelen, waterpolo, balvaardigheid, lessen in kleine 
groepen voor zwemlesnemers met beperkingen en zwemlessen voor zwemlesnemers met een medische indicatie. 

2. Vakantie- en snelcursussen worden aangegaan voor de bepaalde looptijd die uitdrukkelijk op het inschrijfformulier is vermeld. Andere 
zwemvormen worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. 

3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, eindigt na verstrijken van de overeengekomen looptijd van rechtswege. Een 
overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, kan door de wederpartij niet tussentijds worden beëindigd, tenzij Zwemschool Dolfijn met 
de tussentijdse beëindiging instemt. Aan zijn instemming kan Zwemschool Dolfijn nadere voorwaarden verbinden. 

4. Een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 
Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 

5. Zwemschool Dolfijn verleent geen restitutie of kwijtschelding. Slechts bij zeer hoge uitzondering kan Zwemschool Dolfijn bepalen dat de duur 
van een overeenkomst wordt verlengd of, naast het bepaalde in het volgende artikel, zwemlessen kunnen worden ingehaald, echter geschiedt 
dit slechts op voorwaarde dat hieraan een gewichtige reden ten grondslag ligt, zoals in geval van langdurige ziekte van de zwemlesnemer 
waarbij een medische verklaring van een arts gevraagd kan worden. 

 GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD 
1. In en bij de zwemlocatie dient eenieder zich te houden aan de voorschriften van de exploitant van die zwemlocatie, welke op enige wijze door 

hem kenbaar zijn gemaakt. De exploitant behoudt zich het recht voor schriftelijke voorschriften en huisregels te allen tijde te wijzigen. 
2. Zonder voorafgaande toestemming van Zwemschool Dolfijn is het niet toegestaan om in of bij het zwembad: 

- de aanwezige recreatieve voorzieningen te gebruiken voor zover de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet; 
- zelf dranken en/of spijzen mee te brengen of de in het horecagedeelte gekochte dranken en/of spijzen buiten dit horecagedeelte te 

nuttigen; 
- te roken; 
- dieren mee te nemen; 
- rondom de bassins en in de “blote voeten gangen” straatschoeisel te dragen. 

3. Inventaris en materialen van het zwembad zullen alleen worden gebruikt voor zover zij door de instructeurs ter beschikking zijn gesteld en wel 
uitsluitend voor de daarvoor bestemde doeleinden. Zo nodig worden zij door of onder leiding van een personeelslid van Zwemschool Dolfijn 
opgesteld. Het aanraken van materialen en apparatuur, niet nodig voor de zwemactiviteiten, is niet toegestaan. 

4. Indien personen zich zodanig gedragen, dat daarvan ontoelaatbare verstoring van de orde en/of schade aan de zwemlocatie en aanwezige 
voorzieningen te duchten valt, is Zwemschool Dolfijn bevoegd deze personen van de zwemlocatie te verwijderen. 

5. Aanwijzingen van of namens Zwemschool Dolfijn of de exploitant van de zwemlocatie, de goede gang van zaken betreffende, dienen onverwijld 
te worden opgevolgd. 
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 OVERMACHT, OPSCHORTING EN ONTBINDING 
1. Zwemschool Dolfijn is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd 

wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet 
kan worden toegerekend (overmacht). 

2. Zwemlestijden en -dagen kunnen op grond van overmacht door Zwemschool Dolfijn worden aangepast. Zwemschool Dolfijn zal de wederpartij 
hierover zo spoedig mogelijk informeren. De wederpartij is gerechtigd de wijziging onder gelijktijdige althans zo spoedig mogelijke mededeling 
af te wijzen. In geval van een dergelijke afwijzing zullen partijen een alternatieve datum c.q. een alternatief tijdstip overeenkomen zonder dat 
de wederpartij aanspraak maakt op enige verdere (financiële) compensatie.  

3. Door het intreden van overmacht worden de verplichtingen van Zwemschool Dolfijn die daardoor worden belemmerd opgeschort, tenzij de 
nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, in welk geval partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang 
kunnen ontbinden.  

4. Indien Zwemschool Dolfijn bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts 
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, blijft de wederpartij de prijs van het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare 
gedeelte van de overeenkomst verschuldigd, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. 

5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. 
6. Zwemschool Dolfijn is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de 

overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet 
tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Zwemschool Dolfijn ter kennis gekomen omstandigheden goede 
grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.  

7. Agressief gedrag of onheuse bejegening van de zwemlesnemer/wederpartij tegen een ieder die op de zwemlocatie aanwezig is, kan directe 
ontbinding van de overeenkomst tot gevolg hebben, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op enige (financiële) compensatie. 

8. Voorts is Zwemschool Dolfijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 
nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 

9. Voor zover dit het gevolg is van een aan haar toerekenbare omstandigheid, komen alle in verband met de opschorting of ontbinding van de 
overeenkomst door Zwemschool Dolfijn te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de wederpartij. 

10. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Zwemschool Dolfijn op grond van dit 
artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 

11. Indien Zwemschool Dolfijn de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar. 

 PRIJZEN EN BETALINGEN 
1. Het aanbod van Zwemschool Dolfijn en/of het inschrijfformulier vermeldt uitdrukkelijk de prijs van het totaal der zwemlessen, waaronder 

begrepen kan zijn een vaste prijs voor overeenkomsten met een bepaalde looptijd en een maandelijks abonnementstarief voor 
overeenkomsten met een onbepaalde looptijd. Indien het afzwemmen (diplomazwemmen) niet bij de prijs van de zwemvorm is inbegrepen, 
wordt de prijs voor het afzwemmen afzonderlijk in rekening gebracht. De prijs van diplomazwemmen dient vóór aanvang daarvan te worden 
voldaan op de door Zwemschool Dolfijn voorgeschreven wijze. 

2. Alle door Zwemschool Dolfijn vermelde prijzen zijn inclusief btw. 
3. Zwemschool Dolfijn is gerechtigd wijzigingen in btw-tarieven met onmiddellijke ingang aan de wederpartij door te berekenen. 
4. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, is Zwemschool Dolfijn gerechtigd de prijs halfjaarlijks te verhogen. In geval van een 

prijsverhoging doet Zwemschool Dolfijn daarvan ten minste een maanden vóór inwerkingtreding daarvan schriftelijk mededeling aan de 
wederpartij zodat de wederpartij nog in staat is de overeenkomst tijdig op te zeggen. 

5. Betaling dient te geschieden vóór aanvang van de zwemles, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op de 
daartoe door Zwemschool Dolfijn aangewezen wijze. 

6. Indien betaling middels automatische incasso is overeengekomen, verstrekt de wederpartij middels het inschrijfformulier een doorlopende 
SEPA-machtiging aan Zwemschool Dolfijn. 

7. In geval een betaling niet automatisch geïncasseerd kan worden, is Zwemschool Dolfijn gerechtigd de openstaande betaling middels 
overboeking of contant te vorderen. 

8. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de overigens door Zwemschool Dolfijn 
voorgeschreven wijze. 

9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Zwemschool Dolfijn is, onverminderd het 
bepaalde in artikel 8.6, gerechtigd de verdere deelname van de zwemlesnemer aan de zwemlessen te weigeren indien de wederpartij in 
verzuim is met de betaling van enig bedrag dat zij uit hoofde van de overeenkomst aan Zwemschool Dolfijn verschuldigd is. 

10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij uit hoofde 
van de overeenkomst verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening, conform het bepaalde in de Wet Incassokosten. 

 AANSPRAKELIJKHEID 
1. Gebruik en betreden van de zwemlocatie geschiedt op eigen risico. Behoudens opzet en bewust roekeloosheid van Zwemschool Dolfijn, wordt 

elke aansprakelijkheid van Zwemschool Dolfijn voor schade van welke aard dan ook in verband met het gebruik en het betreden van de 
zwemlocatie van de hand gewezen. 

2. Zwemschool Dolfijn voert overeenkomsten uit naar beste inzicht en vermogen. Zwemschool Dolfijn verbindt zich echter te allen tijde 
uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Zwemschool Dolfijn staat nimmer in voor de resultaten die de zwemlesnemer/wederpartij met het 
volgen van de lessen door de zwemlesnemer beoogt te behalen. 

3. Zwemschool Dolfijn draagt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of 
onvolledige gegevens. Zwemschool Dolfijn draagt voorts geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat informatie die in het belang van 
een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst, niet of onvolledig aan Zwemschool Dolfijn is verstrekt. 

4. Zwemschool Dolfijn is behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor medische kosten, letselschade, overlijden 
alsmede verlies, schade en diefstal van eigendommen. 

5. Zwemschool Dolfijn is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch 
aansprakelijkheid van Zwemschool Dolfijn bestaat, komt, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, uitsluitend directe schade voor 
vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op 
schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; 

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Zwemschool Dolfijn aan de overeenkomst te laten 
beantwoorden, voor zover deze aan Zwemschool Dolfijn toegerekend kunnen worden; 

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben 
geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 

6. De aansprakelijkheid van Zwemschool Dolfijn is beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat 
gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Zwemschool Dolfijn betrekking heeft, met dien verstande dat de 
aansprakelijkheid van Zwemschool Dolfijn nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van de door hem 
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd. 

7. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Zwemschool Dolfijn, zal de wederpartij Zwemschool Dolfijn vrijwaren van alle 
aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de 
uitvoering van de overeenkomst door of namens Zwemschool Dolfijn. 

8. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Zwemschool Dolfijn bedraagt één jaar. 

 SLOTBEPALINGEN 
1. Alle in verband met de zwemlessen door of namens Zwemschool Dolfijn beschikbaar gestelde materialen zijn en blijven eigendom van 

Zwemschool Dolfijn. Schade aan de materialen veroorzaakt door de zwemlesnemer/wederpartij, komen voor rekening van de wederpartij. 
2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 
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