ZWEMLESSEN
DE
BYVOORDE

In een waterland als Nederland is het
gelukkig heel normaal dat zwemles hoort bij
de opvoeding. Wij willen graag ons steentje
daaraan bijdragen door op een prettige en
laagdrempelige manier zwemlessen te
verzorgen.
ABC-diploma
Bij zwembad De Byvoorde wordt gedurende
het zwemseizoen les gegeven voor het A, B
en C diploma. Dit diploma geeft een stuk
garantie op gebied van zwemveiligheid van
een kind. De kinderen leren alle belangrijke
onderdelen en deze worden steeds getest
en verbeterd. Wanneer wij vinden dat uw
kind toe is aan het diploma, dan wordt dit
getoetst
door
onze
gelicentieerde
zwemonderwijzers.
Het hele traject van A, B en C is een mooie
springplank voor wat het zwemveilig
recreëren in een zwembad zou moeten zijn:
plezier hebben, spelen en anderen
ontmoeten.
Voorzwemmen: Op dinsdag 25 april
kunnen de aangemelde cursisten om 17.00
uur voorzwemmen en op 27 april starten te
lessen.
Stichting Sport en Recreatie en het NPZ/NRZ streven naar
positieve omgangsvormen met ouders en kinderen. Bij
grensoverschrijdend gedrag kunt u terecht bij onze manager of
het
vertrouwenspunt
van
de
NOC*NSF.
Telefoon
vertrouwenspunt
NOC*NSF:
0900-2025590

Zwemlessen
A/B/C diploma

dinsdag en donderdag

17.00 tot 17.30 uur

Aqua Bootcamp
(vanaf 12 jaar)

dinsdag
dinsdag
donderdag

17.30 tot 18.15 uur
20.00 tot 21.00 uur
17.45 tot 18.30 uur
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INSCHRIJFFORMULIER ZWEMLES
Naam aanvrager:
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mail:
Telefoonnummer:

zwemles beginneling
zwemles A
zwemles B
zwemles C
aqua bootcamp (> 12 jaar)
Voorletter(s)

Roepnaam

Achternaam

Geboortedatum

M/V

Zwemles A: als uw kind eerder zwemles heeft gehad: in welk zwembad, en op welk
niveau …………………………………………………………….
Evt. bijzonderheden doorgeven die voor de zwemonderwijzer belangrijk zijn om te
weten!
Bij het nemen van zwemles dient u in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs,
zoals een abonnement of 10-badenkaart.
U kunt dit inschrijfformulier uiterlijk 15 april 2017 inleveren bij het Koningin
Beatrixcentrum of mailen naar ssrwehl@gmail.com
Machtiging invullen, zie pagina 10 (verplicht invullen bij incasso).
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MACHTIGING INCASSO
Naam incassant

Stichting Sport & Recreatie

Adres incassant

Koningin Wilhelminastraat 12

Postcode en woonplaats incassant

7031 AC Wehl

Land incassant

Nederland

Incassant ID

NL55ZZZ410476180000

Kenmerk machtiging

factuurnummer

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om een
eenmalige incasso-opdracht van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht. Als u het niet eens bent met deze
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.

Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Rekeningnummer (IBAN):
Plaats en datum:
Handtekening:
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