Informatiebundel

Missie
&Visie

Met onze persoonlijke, speelse en ondersteunende aanpak willen we
zowel jong als oud helpen om hun vaardigheden in het water te verbeteren en hen een positieve zwemervaring te geven. Onze organisatie kijkt
niet alleen naar de lessenreeks die je op dat moment volgt, wij willen je
graag een leven lang motiveren om te blijven zwemmen.
Onze belangrijkste missie is dat je je echt thuis voelt in het zwembad!

Onze werking
Splash&GO werkt met lessenreeksen van x aantal lessen, het aantal lessen is afhankelijk van de periode. In deze lessen streven we naar het einddoel van onze leerlingen
en zorgen we ervoor dat we zo uitgebreid mogelijk te werk gaan. De lessen zijn opeenvolgend. Op deze manier blijven de vorige lessen steeds fris in het geheugen en
kunnen we meerdere lessenpakketten aanbieden in één semester.

Zwembrevetten

Afwezigheden

Tijdens de laatste les worden de
brevetten afgenomen. Dit is een
referentie voor de vooruitgang die er
gemaakt is. We starten altijd met de
eenvoudigste brevetten en gaan dan
telkens een stapje verder zodat we het
maximale eruit kunnen halen.

Als een les niet kan doorgaan door externe
omstandigheden (onvoorziene sluiting zwembad, ziekte
lesgever, problemen met de planning, …) dan zal deze les
terugbetaald worden. Wanneer jij of je kind niet aanwezig
kunnen zijn door ziekte kan de les terugbetaald worden bij
het tonen van een doktersattest. Bij het doorsturen van
je dokterattest moet u het rekeningnummer vermelden,
zo kunnen we de terugbetaling meteen in orde brengen.

Uitschrijven

Herinschrijven

Als je niet wil deelnemen aan de nieuwe
lessenreeks kan u zich uitschrijven. Dit
doe je door een mail te sturen naar
contact@splashandgo.be tijdens onze
uitschrijfperiode. Gratis annuleren
kan één week voor de start van de
lessenreeks, daarna zal dit je 15 euro
kosten.

Je hoeft geen actie te ondernemen en ontvangt opnieuw
een informatiebundel met daarin alle lesdata, het
uurrooster en de factuur. Na ontvangst ben je officieel
terug ingeschreven voor de nieuwe lessenreeks.

Tegemoetkoming
ziekenfonds
Wist je dat je een tegemoetkoming kan krijgen op het
inschrijvingsgeld? Als je ons het papier van je ziekenfonds
bezorgt, vullen wij dit graag voor je in!

Praktische
afspraken
zwembad
•

•

•

Splash & Go
•

Je zet je kind af bij de lesgever aan de lockers.
Vergeet niet om je schoenen uit te doen nadat je
uit de kleedkamer komt richting de lockers!

•

Na de afgesproken duur van de les kom je je kind
terug ophalen in de groepskleedkamer.

Alleen
aansluitende
zwemkledij
is
toegestaan, lange haren moeten bijeen
gebonden worden (of onder een badmuts).

•

Zorg
ervoor dat je tijdig terug in de
groepskleedkamer staat om je kind op te halen na
de zwemles.

Ouders mogen niet tot in het zwembad
komen. Er wordt gevraagd om te wachten
aan de lockers.

•

De begeleiding bij het omkleden gebeurt door de
ouders.

•

Als je kind niet kan komen, dan weten we dat graag
vooraf.

Je betaalt de inkomprijs voor de zwembeurt
aan de kassa van het zwembad (dit is niet
inbegrepen in de prijs van de lessen). Voor
uw kind kost de inkom 1,5€ per beurt. Een
12-beurtenkaart kost 15€.

Betalingsmodaliteit

Omdat we begrijpen dat de bedragen hoger zijn door de lange lessenreeks kan u deze lessenreeks
op twee manieren betalen:
Optie 1: U betaalt het volledige bedrag.
Optie 2: U betaalt in twee schijven.
Mededeling: Naam + voornaam + locatie + Optie 1 of 2
Bankrekeningnummer: BE48 0017 4962 0827

Factuur: Privélessen
OMSCHRIJVING

AANTAL

BTW

TARIEF

1

inclusief

€22,50

Privé zwemlessen van 30 minuten.

TE BETALEN

€22,50

Factuur: Groepslessen
(max. 3 deelnemers per lesgever)

OMSCHRIJVING
Groepslessen van 30 minuten.

SPLASH&GO VOF
Selderstraat 7
2060 Antwerpen
IBAN BE48 0017 4962 0827
BTW BE 0588.981.723
Info@impactantwerp.be

AANTAL

BTW

TARIEF

1

inclusief

€12,50

TE BETALEN

€12,50

