
 

 

 

 

 

SNELCURSUS A  ALGEMENE VOORWAARDEN    Zwemschool Juf Angela      1-1-2023 

 

1. De cursus bestaat uit ongeveer 20 lessen van 1,5 uur. 
 

2.  De eerste maand wordt gekeken of uw kind wel door kan gaan met de snelcursus. Afhankelijk van de   
watervrijheid kan het nodig zijn dat er een extra les ingepland moet worden. De extra les is in het afkoop        
bedrag inbegrepen  Mocht uw kind de snelcursus niet aankunnen dan wordt er in overleg een regulier tijdstip 
ingepland. De afkoop regeling blijft dan wel van kracht. Uitzondering hierin zijn de zomerroosterweken. De 
zwemschool heeft 3 weken een zomerrooster. U wordt tijdig op de hoogte gesteld van deze roosterweken. De 
zomerroosterweken vallen niet onder uw abonnement.  
 

              De opkomst van uw kind is bij voorkeur 100%. 
 

Mocht er door ziekte of dergelijke toch een les niet gevolgd kunnen worden, dan mag deze afgemelde les 
 ingehaald worden.  

Minimale opkomst = 20 lessen! Anders vervalt de garantie voor diploma.  
 
        3.  Afmelden / inhalen van een les.  

U krijgt een persoonlijke inlogcode waarmee u op uw persoonlijke pagina op www.jufangela.nl  
kunt inloggen om een les af te melden. Uiterlijk 1 uur voor aanvang van uw les.  
Op deze site kunt u ook een nieuwe les reserveren.  
Een inhaalles is altijd op een ander tijdstip dan de eigen les.  
  
Na beëindiging abonnement vervalt het recht op inhaallessen.  
Van restitutie van inhaallessen/lessen is geen enkele sprake.  
Mocht uw kind eerder diploma kunnen zwemmen dan vindt er geen restitutie plaats van lessen/inhaallessen.  
 

4. Bij wijziging van de lestijd en/of de diplomadatum (na proefzwemmen), op uw verzoek, worden 
administratiekosten in rekening gebracht.  

 
5. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van uw 

eigendommen.  

 

6. Het is verboden meegebrachte drank- of etenswaren te nuttigen in het pand van Willemsen Sport. 
Maakt u gebruik van het zitgedeelte bar Willemsen Sport dan is consumptie verplicht.   
 

7. Er mogen geen foto’s of filmpjes zonder toestemming gemaakt worden.  
 
8. De directie is bevoegd bij daartoe aanleiding gevend of gegeven gedrag, u, zonder teruggave van lesgeld 

en/of lessen uit het pand van Willemsen Sport of locatie Amarant te verwijderen, dan wel u de toegang tot 
de zwemschool te ontzeggen.  

 
9. De directie behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling en of storneren van het lesgeld derden te 

belasten met het nemen van incassomaatregelen. Alle met de incasso gemoeide kosten, met inbegrip van 
buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de klant. Het recht op een vaste plaats om te zwemmen 
vervalt dan.  
 

10. De directie behoudt zich het recht voor de lestijden en tarieven te wijzigen. U wordt van deze wijzigingen 
tijdig op de hoogte gebracht.  

 

11.  De directie behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Ook hiervan wordt 
u tijdig op de hoogte gebracht. 

 
12. Bij de afzwemmail A wordt u benaderd door de administratie voor de inplanning voor B. 

Als uw kind niet doorstroomt na behalen A diploma vervalt uw recht* om mee te doen bij snelcursus B. 
*Alleen na positieve beoordeling betaalde testles is er mogelijkheid snelcursus B te doen! 

 
 

 
 

Locatie Zwemschool Juf Angela B.V. Amarant - Bredaseweg 375 - 5037 LD Tilburg –  
Rekeningnummer Zwemschool Juf Angela B.V. NL11ABNA0512377545  


