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Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door Stichting 
Zwemschool Waterrijk voor haar Zwemmers en ouders, verzorgers en begeleiders.  

Definities: 
Stichting  Stichting Zwemschool Waterrijk 
Website  De website van Zwemschool Waterrijk, www.zwemschoolwaterrijk.nl 
Werkgroep  Bestaat in ieder geval uit een bestuurslid en een instructeur en houdt zich 

bezig met de organisatie rond het lesprogramma. 
Zwemmer  De persoon die zwemlessen krijgt en/of aan andere zwemactiviteiten van 
    Zwemschool Waterrijk deelneemt 

 
1. Organiserende instantie 

a. Stichting Zwemschool Waterrijk (hierna te noemen ‘Zwemschool Waterrijk’) is statutair 
gevestigd te Kortenhoef en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 77179579 / RSIN-nummer: 860925110. De Stichting beheert de 
bankrekening IBAN: NL34RABO0351059903. 

b. De Stichting wordt bestuurd door vrijwilligers en ook de instructeurs en zwembegeleiders  
zijn vrijwilligers. 

c. Informatie met betrekking tot Zwemschool Waterrijk is te vinden op de Website. 
d. Zwemschool Waterrijk is te bereiken via info@zwemschoolwaterrijk.nl. 

 
2. Doel van de Stichting 

Zwemschool Waterrijk stelt zich ten doel: 
a. Het bevorderen van het beoefenen van de zwemsport door mensen met een handicap; 
b. Het aanbieden van een zwemopleiding aan kinderen met een handicap; en 
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, en verder alles wat met een en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord. 

 
3. Zwemactiviteiten 

a. Zwemschool Waterrijk leidt op voor het Zwem-ABC, Snorkelen 1,2,3 en Survival van de 
Stichting ENVOZ. Deze diploma’s hebben een erkenning van de Internationale Federatie van 
Swimming Teachers Association.  

b. Zwemschool Waterrijk hanteert de diploma eisen van het ENVOZ diploma. 
c. Stichting ENVOZ is net als de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) een 

toezichthoudende instantie in Nederland. 
d. Zwemschool Waterrijk organiseert ook de zwemactiviteiten Banen Zwemmen en Sportief 

Zwemmen voor tieners vanaf 15 jaar en (jong) volwassenen. 
e. Het grootste deel van het  A-diploma krijgt de Zwemmer 1 op 1 les. Naarmate de Zwemmer 

vordert, bestaat de mogelijkheid dat de Zwemmer in een groepje van maximaal 3 kinderen 
gaat zwemmen. Dit ter beoordeling van de instructeur en de Werkgroep. De overige 
diploma’s wordt gezwommen in klein groepsverband. 
 

4. Accommodatie 
a. De stichting maakt gebruik van gehuurde ruimte in zwembad de Lunet in Naarden. De 

exploitant is Sportfondsen B.V.  
 

5. Gebruiks- en gedragsregels zwemaccomodatie en zwemactiviteiten 
a. De ouder(s) en/of verzorger(s) en/of begeleider(s) van de Zwemmer, evenals de Zwemmer 

zelf, dienen zich te houden aan de huisregels van het Sportcentrum De Lunet in Naarden. 
b. Zwemschool Waterrijk hanteert een protocol Gedragscode voor ouder(s) en/of verzorger(s) 

en/of begeleider(s) van de Zwemmer. Dit protocol is te vinden op de Website. Ouder(s) en/of 
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verzorger(s) en/of begeleider(s) van de Zwemmer, evenals de Zwemmer zelf, dient/dienen 
de instructies van het personeel van het zwembad en/of van het instructieteam van 
Zwemschool op te volgen. 

c. Het bij herhaling niet opvolgen van het gestelde onder artikel 5 kan leiden tot onmiddellijke 
beëindiging van de deelname van de Zwemmer aan enig door Zwemschool Waterrijk 
georganiseerde zwemactiviteit zonder recht van terugbetaling van het eventueel reeds 
betaalde zwemgeld. Dit ter beoordeling van het bestuur van Zwemschool Waterrijk. 

 
6. Planning 

a. De planning, indeling en tijden van de zwemactiviteiten wordt bepaald door Zwemschool 
Waterrijk. 

b. De tijd waarop een Zwemmer is ingedeeld wordt tijdig meegedeeld aan de Zwemmer en/of 
aan de contactpersoon van de Zwemmer zoals die opgegeven is op het 
aanmeldingsformulier. 

c. De tijden van algemene zwemactiviteiten worden vermeld op de Website.  
d. Zwemschool Waterrijk behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen aan te brengen 

in de planning van de zwem(les)activiteiten en de (les)tijden. 
e. Zwemschool Waterrijk zal zich inspannen om het genoemde onder 6.d tot een minimum te 

beperken en hierover de ouder(s) en/of verzorger(s) en/of begeleider(s) van de Zwemmer 
en/of de Zwemmer zelf, direct te informeren. 

 
7. Inschrijven en plaatsing 

a. Een kind of tiener uit de doelgroep en in de leeftijd van 5 tot 18 jaar kan door ouder(s) en/of 
verzorger(s) voor zwemles worden ingeschreven, met dien verstande dat het kind of de 
tiener een ontwikkelingsleeftijd heeft van ten minste een 5 jarige. 

b. Van de leeftijdsgrens kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, dit ter beoordeling van 
bestuur. 

c. Tieners vanaf 15 jaar en (jong) volwassenen uit de doelgroep kunnen zich aanmelden voor 
Sportief Zwemmen of Banen Zwemmen. 

d. De aanmelding vindt plaats via info@zwemschoolwaterrijk.nl.  Naam en telefoonnummer 
dienen vermeld te worden. 

e. Na aanmelding op genoemd e-mail adres wordt er z.s.m. contact opgenomen. 
f. Indien het kind, de tiener of de (jong) volwassene tot de doelgroep behoort, dit ter 

beoordeling van de intaker, in samenspraak met de Werkgroep, volgt een intakegesprek in 
De Lunet te Naarden. Tijdens de intake wordt het inschrijfformulier ingevuld en ingeleverd. 

g. De lichamelijke en geestelijke handicap van en/of gezondheidsrisico’s voor het kind, de tiener 
of de (jong) volwassene dienen bij inschrijving te worden vermeld. 

h. Bij de inschrijving voor een zwemactiviteit dient de ouder(s) en/of verzorger(s) en/of 
begeleider(s) van de Zwemmer aan te geven of de Zwemmer en/of zijzelf herkenbaar in 
beeld mag/mogen worden gebracht met het doel dat beeldmateriaal te gebruiken voor 
publicatiedoeleinden voor de Zwemschool zoals, maar niet beperkt tot, social media. 

i. Indien er niet direct plaats is wordt het kind, de tiener of de (jong) volwassene op de 
wachtlijst geplaatst. Zodra er gestart kan worden, ontvangt de Zwemmer een uitnodiging. 

j. Een Zwemmer die bij Zwemschool Waterrijk een diploma heeft gehaald, krijgt voorrang bij 
plaatsing in een zwemlescursus voor het volgende diploma of een zwemactiviteit.  

k. Aan de snorkellessen kan uitsluitend deel worden genomen als de Zwemmer in het bezit is 
van het volledige Zwem-ABC. 

l. Aan de overlevingslessen (diplomalijn Dolfijn) kan uitsluitend worden deelgenomen als de 
Zwemmer in het bezit is van het volledige Zwem-ABC en de snorkeldiploma’s 1, 2 en 3. 

m. Voor het Banen Zwemmen of Sportief Zwemmen dient de Zwemmer minimaal in het bezit te 
zijn van de zwemdiploma’s A en B en de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt. 
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n. Het kan zijn dat de lessen niet vorderen als gevolg van het feit dat er geen klik is tussen de 
instructeur en de Zwemmer. Zwemschool Waterrijk hanteert hiervoor een protocol dat te 
vinden is op de Website. 

 
8. Proefperiode 

a. Zwemschool Waterrijk hanteert voor de zwemles A een proefperiode van 3 maanden, 
eventueel te verlengen ten tijde van vakanties. Mocht in die proefperiode blijken dat er 
(nagenoeg) geen vorderingen zijn c.q. er geen zicht is op het behalen van een zwemdiploma, 
beide ter beoordeling van de instructeur in samenspraak met de Werkgroep, dan behoudt 
Zwemschool Waterrijk zich het recht voor om de lessen van het kind te beëindigen. Restitutie 
van lesgeld wordt niet gegeven. 

 
9. Betalingswijze 

a. De contributie aan Zwemschool Waterrijk kan uitsluitend worden voldaan door het afgeven 
van een doorlopende machtiging voor automatische incasso’s. Deze machtiging dient voor 
aanvang van de zwemactiviteiten afgegeven te worden. 

b. Zwemschool Waterrijk int het zwemgeld per kwartaal middels automatisch incasso. 
c. De inning van de zwemgelden vindt plaats op of rond de 25e dag van de maand voorafgaand 

aan het nieuwe kwartaal. 
d. Indien de contributie niet tijdig voldaan wordt heeft Zwemschool Waterrijk het recht de 

deelname aan de zwem(les)activiteiten per direct te beeindigen. In een dergelijk geval blijft 
Zwemmer c.q. de ouder(s)/verzorger(s) de contributie voor het betreffende kwartaal 
verschuldigd. 

e. Restitutie van zwemgeld wordt niet gegeven. 
 
10. Deelname zwem(les)activiteiten 

a. De zwem(les)activiteiten vinden plaats in zowel ondiep als ook in diep water. Voor de 
veiligheid dient de Zwemmer te luisteren naar de aanwijzingen van de zweminstructeurs en 
deze op te volgen. 

b. Zwemschool Waterrijk heeft de hulp- en drijfmaterialen in bruikleen van het Sportfondsen. 
c. Indien er nieuwe of veranderde beperkingen van en/of risico’s voor de Zwemmer zijn 

ontstaan, dient de ouder(s) en/of verzorger(s)/begeleider de instructeur en Zwemschool 
Waterrijk daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Dit om Zwemschool Waterrijk in staat 
te stellen de zwem(les)activiteiten op een voor de Zwemmer zo verantwoord mogelijke 
manier aan te kunnen (blijven) bieden.  

 
11. Uitschrijven 

a. Indien een Zwemmer niet meer deel wenst te nemen aan de zwem(les)activiteiten van 
zwemschool Waterrijk dient de Zwemmer of ouder(s)/verzorger(s) van de Zwemmer een e-
mail te sturen naar secretaris@zwemschoolwaterrijk.nl met het verzoek per eerstmogelijke 
opzegdatum de deelname aan de zwem(les)activiteit te beeindigen.   

b. Opzeggen van het lidmaatschap kan tot uiterlijk één maand vóór aanvang van het nieuwe 
kwartaal. Daarna is de contributie voor het volledige daarop volgende kwartaal verschuldigd. 

c. Restitutie van zwemgeld vindt niet plaats indien de zwem(les)activiteit in een kwartaal 
beëindigd wordt. 

 
12. Veiligheid 

a. De ouder(s) en/of verzorger(s) en/of begeleider(s) is/zijn verantwoordelijk voor de/het eigen 
kind(eren). De instructeurs doen hun uiterste best om op pedagogische wijze de Zwemmers 
les te geven in een vertrouwde omgeving. 

b. Alle bezoekers en Zwemmers dienen zich te houden aan de huisregels van het Sportcentrum 
de Lunet in Naarden en de opgestelde regels van Zwemschool Waterrijk en dienen 
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aanwijzigen van de instructeurs en/of de medewerkers van Sportcentrum de Lunet 
onverwijld op te volgen.  

c. Alle instructeurs van Zwemschool Waterrijk zijn in het bezit van een relevante VOG 
verklaring. 

 
13. Resultaat 

a. Zwemschool Waterrijk spant zich ervoor in dat de Zwemmer in een vertrouwde omgeving en 
op goed niveau zwemles krijgt onder begeleiding van minimaal 1 instructeur.  

b. Er kan geen garantie worden gegeven voor de tijd die een Zwemmer erover doet om een 
zwemdiploma te behalen. Dit is afhankelijk van de motorische, cognitieve en emotionele 
ontwikkeling van de Zwemmer. 
 

14. Voorbehouden 
a. Zwemschool Waterrijk behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen aan te brengen 

in de prijs van de contributie, planning van zwemactiviteiten en lestijd. 
b. Zwemschool Waterrijk zal zich inspannen om de onder 14.a genoemde wijzigingen in 

lestijden en planning zoveel mogelijk te beperken en de ouder(s) en/of 
verzorger(s)/begeleider hierover tijdig te informeren. 

c. Zwemschool Waterrijk sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van contributie en/of andere 
financiële vergoeding uit wanneer de zwemschool in een overmachtsituatie komt te verkeren 
als gevolg van wettelijke maatregelen of anderszins waardoor zij niet in de gelegenheid is om 
de zwemactiviteiten in het gehuurde uit te voeren. 

d. Zwemschool Waterrijk zal in een situatie genoemd bij 14.c direct de ouder(s) en/of 
verzorger(s) en/of begeleider(s) informeren. 

 
15. Privacy  

a. Zwemschool Waterrijk  respecteert de privacy van haar leden en behandelt verstrekte 
persoonlijke informatie van haar Zwemmers conform de AVG. Voor meer informatie wordt 
verwezen naar de privacyverklaring op de Website. 

 
16. Slotbepalingen 

a. Door deel te nemen aan de zwem(les)activiteiten van Zwemschool Waterrijk verklaren 
ouder(s) en/of verzorger(s) en/of begeleider(s) en Zwemmer bekend te zijn, in te stemmen 
en zich te houden aan deze Algemene Voorwaarden. 

b. Het gebruik maken van de activiteiten die Zwemschool Waterrijk aanbiedt geschiedt geheel 
voor eigen risico. Tenzij anders bepaald bij wet kan Zwemschool Waterrijk geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor schade in welke vorm dan ook (waaronder, maar niet 
beperkt tot, persoonlijk letsel, diefstal, beschadiging van eigendommen). 

c. Zwemschool Waterrijk behoudt zich het recht voor om tussentijds deze Algemene 
Voorwaarden te wijzigen en zal Zwemmer en/of ouder(s)/verzorger(s) en/of begeleider(s) 
daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

d. Informatie met betrekking tot Zwemschool Waterrijk is te vinden op de Website. 
 
 
Stichting Zwemschool Waterrijk,  februari 2020. 


