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INSCHRIJFFORMULIER ZWEMACTIVITEITEN
ZWEMBAD DE BLAUWE GOLF & KALVERDIJKJE 2020
Overeenkomst
Persoonlijke gegevens
Volledige voornamen en achternaam (van de deelnemer)

M/V

____________________________________________
Roepnaam:

____________________________________________
Geboortedatum:

____________________________________________
Adres:

____________________________________________
Postcode, Woonplaats:

____________________________________________
Telefoonnummer:

____________________________________________
Mobiel telefoonnummer:

____________________________________________
E-mailadres: (in blokletters)

In te vullen door
medewerker
bv SPORT
Datum ontvangst:
Aangenomen door:
Voorwaarden getekend
□ JA □ NEE
Ingevoerd in systeem
□ JA □ NEE
Pas aangemaakt
□ JA □ NEE
Pas uitgegeven
□ JA □ NEE
Inschrijfgeld voldaan:
□ PIN □ CONTANT
□ NIET VOLDAAN
Plaatsing:

____________________________________________
Extra informatie
Heeft u/uw kind eerder zwemles gevolgd? Zo ja, hoe lang?

Hier kunt u informatie en/of bijzonderheden kwijt,
welke voor de lesgever van belang kunnen zijn.
Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Locatie zwembad de Blauwe Golf: Jelsumerstraat 12, 8917 EN, Leeuwarden, 058-2131001
Locatie zwembad Kalverdijkje: Kalverdijkje 77a, 8924 JJ, Leeuwarden, 058-2673345
Locatie zwembad It Gryn: Ieleane 1, 9051 LP, Stiens, 058-2572400
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ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
Hierbij wil ik mijn kind inschrijven voor de volgende activiteit(en):
Ouder- en kind zwemmen:
□ BG vr 08.45 uur | 0-2 jaar
□ BG vr 09:15 uur | 0-2 jaar

€ 29,50 p/m, 30 minuten les (1x p/w)
□ BG vr 10.30 uur | 2-4 jaar

Voortraject zwem-ABC:
□ KD za 08.00 uur

€ 21,75 p/m, 30 minuten les (1x p/w) (les v.a. 3,5 jaar)

Zwem-ABC:

€ 43,50 p/m, 60 minuten les (1x p/w)

Inschrijven is mogelijk vanaf 3,5 jaar, 1e zwemles is mogelijk vanaf 4 jaar.
Bij deze activiteit kunt u twee (voorkeurs)tijdstippen aangeven. U kunt hiervoor een 1 en een 2 gebruiken.

□ BG ma 14.45 uur
□ BG ma 15.45 uur
□ BG ma 16.45 uur

□ BG di 15.45 uur
□ BG di 16.45 uur

□ BG wo 14.45 uur
□ BG wo 15.45 uur
□ BG wo 16.45 uur

□ KD wo 14.45 uur
□ KD wo 15.45 uur
□ KD wo 16.45 uur

□ KD vr 14.45 uur
□ KD vr 15.45 uur
□ KD vr 16.45 uur

□ KD za 08.30 uur
□ KD za 09.30 uur
□ KD za 10.30 uur

□ Aanmelden voor B zwemles

□ BG vr 14.45 uur
□ BG vr 15.45 uur
□ BG vr 16.45 uur

□ Aanmelden voor C zwemles

Voor meer informatie over de B- of C-lesmomenten kunt u mailen naar zwemlesbc@bvsport.nl

Club Extra Zwemmen:
□ KD za 11.45 uur
Privé Zwemmen:
□ KD di 17.00 uur

€ 57,50 p/m, 45 minuten les (1x p/w)

€ 92,50 p/m, 30 minuten les (1x p/w)
□ KD di 17.30 uur
□ KD di 18.00 uur

Snorkelen voor kinderen:
□ KD vr 18.00 uur

€ 39,50 p/m, 45 minuten les (1x p/w)

Survival voor kinderen:
□ KD vr 18.45 uur

€ 39,50 p/m, 45 minuten les (1x p/w)

Zwemvaardigheid voor kinderen:
□ KD vr 18.45 uur

€ 39,50 p/m, 45 minuten les (1x p/w)

* Genoemde bedragen gelden in geval van een incassocontract. Wilt u aan de balie per pin of contant
of per factuur betalen, dan geldt een toeslag per maandtermijn á € 2,50.
BG = zwembad de Blauwe Golf
KD = zwembad Kalverdijkje

Locatie zwembad de Blauwe Golf: Jelsumerstraat 12, 8917 EN, Leeuwarden, 058-2131001
Locatie zwembad Kalverdijkje: Kalverdijkje 77a, 8924 JJ, Leeuwarden, 058-2673345
Locatie zwembad It Gryn: Ieleane 1, 9051 LP, Stiens, 058-2572400
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ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN
Hierbij wil ik mezelf inschrijven voor de volgende activiteit(en):
Zwemles voor volwassenen:

€ 35,00 p/m, 45 minuten les (1x p/w)

□ BG wo 08.45 uur (dames)
□ KD do 13.30 uur (dames)

□ BG do 18.30 uur (dames)
□ BG do 19.15 uur

AquaSportief:

Onbeperkt aantal lessen per week
Incasso € 55,00 p/m*
45 minuten les. Vrije inloop op elk tijdstip

□ BG vr 18.00 uur
□ Diploma B &C BG vr 18.45 uur

Maximaal 3 lessen per week
Incasso € 40,00 p/m*
45 minuten les. Vrije inloop op elk tijdstip (max. 3 x p/w)
Maximaal 2 lessen per week
Incasso € 28,55 p/m*
45 minuten les. Vrije inloop op elk tijdstip (max.2 x p/w)

□ KD ma 09:00 uur DB
□ KD ma 18.15 uur WB
□ KD di 19.30 uur DB
□ KD di 20.15 uur DB

□ KD wo 09.00 uur DB
□ BG wo 09.15 uur WB
□ KD wo 19.15 uur DB
□ BG wo 19.30 uur WB
□ KD wo 20.00 uur DB

□ BG do 19.15 uur WB
□ KD vr 08:45 uur DB
□ KD vr 19.45 uur DB
WB = Wedstrijdbad; diep water
DB = Doelgroepenbad; borstdiep water

Conditie Techniek Zwemmen: Incasso € 28,55 p/m*, 45 minuten les (1x p/w)

□ KD di 18.30 uur
AquaVitaal*:

□ BG wo 09.30 uur
□ BG wo 10.15 uur
□ BG wo 11.00 uur
BorstcrawlClinic

□ KD wo 20:00 uur

Incasso € 22,25 p/m*, 45 minuten les (1x p/w)
of Incasso € 44,50 p/m*, 45 minuten les (2x p/w)

□ BG do 11.15 uur
□ BG do 14.00 uur
□ BG vr 09:45 uur

□ KD do 09.30 uur
□ KD do 10.15 uur

□ KD vr 09.30 uur
□ KD vr 10.15 uur

Eenmalig € 60,00 – Korte cursus á 6 weken, 45 minuten les (1x p/w)

□ KD wo 21:00 uur

(diverse startdata per seizoen)

* Genoemde bedragen gelden in geval van een incassocontract. Wilt u aan de balie per pin of contant
of per factuur betalen, dan geldt een toeslag per maandtermijn á € 2,50.
BG = zwembad de Blauwe Golf
KD = zwembad Kalverdijkje

Naast de eerder beschreven activiteiten, worden er door bv SPORT ook diverse activiteiten aangeboden in
zwembad It Gryn te Stiens. Kijkt u hiervoor op het Inschrijfformulier Zwemactiviteiten Stiens of op onze website.

Locatie zwembad de Blauwe Golf: Jelsumerstraat 12, 8917 EN, Leeuwarden, 058-2131001
Locatie zwembad Kalverdijkje: Kalverdijkje 77a, 8924 JJ, Leeuwarden, 058-2673345
Locatie zwembad It Gryn: Ieleane 1, 9051 LP, Stiens, 058-2572400
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Kosten
• Het inschrijfgeld voor de zwemlessen en activiteiten (m.u.v. korte cursus) bedraagt € 15,-.
U ontvangt eenmalig een gratis persoonlijke toegangspas.
De kosten voor eventuele vervanging van uw persoonlijke pas bedragen € 5,-.
Na verwerking van uw inschrijfformulier, ontvangt u per mail een bevestiging van uw inschrijving.
• De kosten voor het diplomazwemmen bedragen € 22,50 per diploma.
• Voor de leszwemmers geldt dat de deelnemers gedurende de gehele lesperiode gratis recreatief
kunnen zwemmen.
(Leszwemmers: Ouder en Kind Zwemmen, ZwemABC, Zwemles voor Volwassenen, Snorkelen,
Zwemvaardigheid, Survival en Voortraject ZwemABC)
• Door onderstaande SEPA-machtiging in te vullen, zal bij de start van uw activiteit een automatische
incasso-opdracht opgestart worden. De kosten van uw abonnement zullen middels een
maandelijkse incasso-opdracht van uw rekening worden afgeschreven.
Vult u de SEPA-machtiging niet in, dan kunt u maandelijks de kosten van uw abonnement aan de
balie, per pin of contant, voldoen. Na de betaling van een maandtermijn zal uw pas weer voor de
nieuwe periode geactiveerd worden.

Doorlopende machtiging SEPA
Naam
Adres
Postcode
Land
Incassant ID

: bv SPORT
: Kalverdijkje 78,
Leeuwarden
: 8924 JJ
: Nederland
:
NL13ZZZ010847690000

Ondertekening
Ondergetekende machtigt tot wederopzegging bv SPORT het abonnementsgeld maandelijks
vooraf te incasseren van het hieronder opgegeven bankrekeningnummer.
Incassant is bv SPORT met IBAN nummer: NL 03 ABNA 0524868670.
Bij een onjuiste afschrijving geldt een terugboekingstermijn van 56 dagen.
Naam bankrekeninghouder:
Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

IBAN:

Bank identificatie (BIC):

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Locatie zwembad de Blauwe Golf: Jelsumerstraat 12, 8917 EN, Leeuwarden, 058-2131001
Locatie zwembad Kalverdijkje: Kalverdijkje 77a, 8924 JJ, Leeuwarden, 058-2673345
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Algemene voorwaarden zwemactiviteiten bv SPORT
Algemeen
Middels het aangaan van deze overeenkomst conformeert u zich aan het naleven van de door
bv SPORT gehanteerde regels op de locatie(s) en de algemene voorwaarden zwemactiviteiten
bv SPORT.
bv SPORT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onjuist indienen van de voor haar noodzakelijke
persoonsgegevens en bankdata.
bv SPORT heeft de mogelijkheid jaarlijks, dan wel tussentijds, de tarieven te indexeren.
Tussentijdse onderbreking
Bij tussentijdse onderbreking door vakantie of ziekte krijgt u geen restitutie over de betaalde bedragen. Ook is
het niet mogelijk gemiste lessen op een ander moment in te halen.
In het geval van langdurige afwezigheid kunt u overwegen uw abonnement tijdelijk te beëindigen per einde
maandtermijn. De einddatum van uw maandtermijn hangt samen met uw startdatum.
U kunt de einddatum van uw maandtermijn opvragen aan de balie van de zwembaden.
Uitsluitend schriftelijke opzeggingen/onderbrekingen (per brief, mail of opzegformulier)
worden in behandeling genomen.
Geweigerde incasso
Met de persoonlijke pas kunnen u en/of uw kind tijdens het tijdblok van de betreffende zwemactiviteit het
zwembad betreden.
Wanneer de pas bij aanbieden aan de poort geblokkeerd blijkt te zijn, dient u zich te melden aan de balie van
het zwembad.
Wanneer incassering van het abonnementsgeld niet gelukt is van uw rekening, zullen de verschuldigde
bedragen alsnog in rekening worden gebracht.
Een geweigerde incasso zal onherroepelijk leiden tot ontzegging van de toegang tot de zwembaden tot aan
het tijdstip waarop de betaling is voldaan.
Indien de betaling uitblijft, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen de wettelijke kosten en rente
op u worden verhaald.
Opzegging abonnement
Het abonnement is uitsluitend schriftelijk opzegbaar per einde maandtermijn
(per brief, mail of opzegformulier).
U kunt de einddatum van uw maandtermijn opvragen aan de balie van de zwembaden.
Privacy
Omwille van uw privacy attenderen wij u erop dat in ons privacy statement staat beschreven welke gegevens
wij van u verzamelen en met welke reden wij deze gegevens verzamelen.
Deze gegevens zijn nodig om u goed van dienst te zijn. Tevens staan uw rechten met betrekking tot uw
gegevens hierin beschreven. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en zullen strikt gebruikt worden
waarvoor deze noodzakelijk zijn.
U kunt ons privacy statement raadplegen op https://www.bvsport.nl/4/bv-sport/68/privacy.

Ondertekening
Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en het Privacystatement.

Plaats:

_________________________

Datum:

_________________________

Naam:

_________________________

Ondertekening:
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