Aanmeldingsformulier Zwem-ABC
Naam:.................................................................................................................... m/v
Geboortedatum:..............................................................................................................
Naam ouders/ verzorgers .................................................................................................
Adres:............................................................................................................................
PC+ Woonplaats:............................................................................................................
Telefoonnr.:..............................................................Mobiel:.....................................................
Email:............................................................................................................................
Lichamelijke beperkingen (voor zover van belang voor de zwemlessen):

………………………………………………………………………………………
Ik geef mijn kind op voor:
Zwembad Beetsterzwaag:






woensdag
woensdag
woensdag
woensdag

17.00 – 17.45 uur
17.45 - 18.30 uur
18.30 - 19.15 uur
18.30 - 19.15 uur

A
A
B/C
A/B/C

beginners
gevorderden

 donderdag 17.00 – 17.45 uur
 donderdag 17.45 – 18.30 uur
 donderdag 17.45 – 18.30 uur

A
A
B/C

beginners (7 kinderen) 45 minuten
gevorderden
45 minuten
45 minuten







A
A
A
B
B/C

beginners
gevorderden
examengroep

zaterdag 08.45 – 10.15 uur
zaterdag 10.15 - 11.45 uur
zaterdag 12.00 - 13.30 uur
zaterdag 12.00 - 12.45 uur
zaterdag 12.45 - 13.30 uur

 zaterdag
 zaterdag

13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

tieners

Samen voor A beginners
Samen voor A gevorderden

45 minuten
45 minuten
45 minuten
45 minuten

90 minuten (1,5 uur)
90 minuten (1,5 uur)
90 minuten (1,5 uur)
45 minuten
45 minuten
45 minuten
45 minuten

Zwembad Drachten:

 vrijdag 16.45 – 17.30 uur
 vrijdag 17.30 – 18.15 uur

A
A

beginners (7 kinderen) 45 minuten
gevorderden
45 minuten

Tarieven per maand:
Zwemles kleine groep (donderdag / vrijdag) 45 minuten (7 kinderen)
Zwemles woensdag
45 minuten (8 kinderen)
Zwemles (B/C + Aquakids)
45 minuten
Zwemles
90 minuten (1,5 uur)
Samen voor A!
Pakketprijs ABC 12 x € 79,50
Pakketprijs BC
6 x € 40,00
Eenmalige inschrijfkosten







€ 45,00
€ 39,00
€ 36,00
€ 69,00
€ 42,75
€ 954,00
€ 240,00
€ 17,50

mijn kind heeft nooit eerder zwemlessen gevolgd.
mijn kind heeft eerder met puppy- teddybeer zwemmen meegedaan.
mijn kind heeft al eerder …….. maanden zwemlessen gevolgd.
mijn kind doet mee met schoolzwemmen
mijn kind heeft al een A / B / C diploma (graag doorstrepen wat niet van toepassing is)

Waar kent u Aquarius Zwemopleidingen van?
□ website
□ mond-op-mond
□ folder / flyer
□ advertentie krant
□ beurs / markt
□ anders, nl………………………………………………………………………………………….
□ voor het publiceren van foto’s van mijn kind voor commerciële doeleinden geef ik
wel / niet * toestemming
* Doorhalen wat niet van toepassing is
Locatie: zwembad Revalidatie Friesland, Hoofdstraat 3 te Beetsterzwaag, ingang Van Lyndenlaan bij de
sporthal en fysiotherapie
Op al onze activiteiten, diensten, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De
algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord- Nederland onder nummer 01098150. De
algemene voorwaarden kunt u vinden op onze website.

Datum :

………………………

Handtekening ouder/verzorger:

…………………………………………………

U kunt dit formulier opsturen naar:

Aquarius Zwemopleidingen
De Wal 29
9269 RA FEANWALDEN

Liefst per mail naar: info@aquariuszwemopleidingen.nl

