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De zomervakantie staat weer voor de deur!
Dit betekent dat er geen zwemlessen en -activiteiten zijn vanaf zaterdag 16 juli tot en met vrijdag 
26 augustus. Ook het oefenzwemmen komt in deze periode te vervallen. Onze locatie Kalverdijkje is 
in deze gehele periode gesloten voor recreatief zwemmen.

Vanaf zaterdag 27 augustus starten we met nieuwe seizoen voor zwemlessen en -activiteiten.
Ook starten er in de periode van 27 augustus tot en met 2 september op alle locaties weer nieuwe 
startersgroepen voor diploma A .

Kijkles bij het zwemABC 
Tijdens de laatste les voor de vakantie, van zaterdag 9 tot en met vrijdag 15 juli, kan je weer kijken 
naar de vorderingen van je kind. In het eerste half uur van de les zijn ouders van harte welkom op 
de zwemzaal. Tijdens het tweede half uur zwemmen alle kinderen in niveau 1 tot en met 4 met een 
shirt met lange mouwen.

Incasso voor lesklanten 
Voor alle huidige lesklanten wordt de maandtermijn voor juli en augustus niet geïncasseerd.  
Doordat we achteraf incasseren wordt dus de incasso van juni nog in de maand juli geïncasseerd. 
Onderstaand een overzicht de incassomomenten voor de komende periode;
  
 Maandtermijn juni   Incasso in juli 
 Maandtermijn juli   Geen incasso
 Maandtermijn augustus  Geen incasso
 Maandtermijn september   Incasso in oktober
  Volgende maandtermijnen  Incasso in de opvolgende maand 
 
Alle contante contracten worden verlengd met twee 2 maanden betalingsstop.
 
Recreatief zwemmen op vertoon van abonnementspas 
Klanten van lesactiviteiten mogen op vertoon van hun abonnement in de zomervakantie gratis 
recreatief zwemmen! Ter verduidelijking; als je abonnement normaliter 1x per week toegang geeft 
tot je lesactiviteit, kun je in de vakantie 1x per week gratis recreatief komen zwemmen. De pas geeft 
geen toegang aan de poort, bied de pas dus aan bij onze baliemedewerker.
Het abonnement voor Baby- en Peuterzwemmen geeft alleen gratis toegang voor het kind,  
aangezien de pas gekoppeld staat aan het kind.
 
 

Wij wensen iedereen alvast een zonnige en spetterende zomervakantie toe!
Tot ziens in één van onze zwembaden!
Team Zwembaden bv SPORT 


