
 

 

TARIEVEN PEUTERZWEMMEN 2019-2020 
 
Hieronder treft u het overzicht van tarieven en vakanties aan voor het schooljaar 2019-2020. 
Het tarief is gebaseerd op het aantal lessen dat er in een periode valt, vermenigvuldigd met   
€ 4,90 en vanaf 01-01-2020 € 4,95. U betaalt vooraf voor een periode van ongeveer 6 tot 8 
weken. De betaling zal bij voorkeur plaatsvinden via automatische incasso. De vakanties en 
vrije dagen zijn bij het vaststellen van het tarief buiten beschouwing gelaten.  
 
Wij vragen u de peuters voor aanvang van de zwemles naar het toilet te laten gaan.  
De peuters worden bij de douches opgehaald door hun zwemonderwijzer(es). 
 
Zwemtijden: 
Maandag   18.30-19.00 uur 
Dinsdag   10.30-11.00 uur 
Woensdag   09.30-10.00 uur 
 
 
Kijklessen: 
Volgens het schema dat in de les wordt verstrekt. 
 

 
VERDERE AANDACHTSPUNTEN 

 

- Restitutie: verzuimde lessen kunnen niet op andere dagen ingehaald worden en worden 
niet terugbetaald.  

- Er wordt géén restitutie verleend indien het zwembad door onvoorziene omstandigheden 
gesloten dient te worden en dit niet langer dan 1 week is. 

- In verband met de wachtlijst verzoeken wij u tijdig uw kind af te melden als het om 
welke reden dan ook stopt met de zwemles 

- In verband met de hygiëne in het zwembad is het betreden van de zwemzaal met 
schoenen niet toegestaan. Er zijn overschoentjes in de hal te koop voor € 0,20. 

- Kleding mag niet in de kleine kleedhokjes blijven liggen. 
- In verband met de veiligheid verzoeken wij u erop toe te zien dat uw kinderen niet 

spelen met de poortjes en/of in de kleedruimten, er is een speciale kinderhoek voor de 
kinderen bij de ingang. 

- Voor eventuele vragen kunt u de laatste 5 minuten terecht bij de zwemonderwijzer of bij 
de receptie. 

- U dient uw kind zelf naar de zwemzaal te brengen, indien u te laat bent voor de 
zwemles.  

- Wij verzoeken u vriendelijk om eventuele adreswijzigingen door te geven bij de 
administratie. 

- In het gehele gebouw geldt een rookverbod. 
- U dient de huisregels altijd in acht te nemen (publicatie in hal). 

            z.o.z.



 

 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2019-2020 

 
Zomervakantie 2019:   zaterdag 06-07-2019 t/m zondag 18-08-2019 

Herfstvakantie:    maandag 14-10-2019 t/m zondag 20-10-2019 
Kerstvakantie:    maandag 23-12-2019 t/m zondag 05-01-2020 

Voorjaarsvakantie:   maandag 24-02-2020 t/m zondag 01-03-2020 
Pasen:     zondag 12-04-2020 en maandag 13-04-2020 

Meivakantie:    maandag 20-04-2020 t/m zondag 03-05-2020 
Koningsdag:    maandag 27-04-2020 

Bevrijdingsdag:    dinsdag 05-05-2020 

Hemelvaart:    donderdag 21-05-2020 
Pinksteren:    zondag 31-05-2020 en maandag 01-06-2020 

Zomervakantie 2020:   zaterdag 11-07-2020 t/m zondag 23-08-2020 

 

 

 

Overzicht zwemlessen peuters  

 

 

 Maandag 

18.30-19.00 uur 

Dinsdag 

10.30-11.00 uur 

Woensdag  

09.30-10.00 uur 

Periode 1 

Tarief 

Betaaldag 

 

 
Ma 19-08 t/m za 28-09-2019 
6 x € 4,90 = € 29,40 
Ma 19-08-2019 
 

 
Di 20-08 t/m za 28-09-2019 
6 x € 4,90 = € 29,40 
Di 20-08-2019 
 

 
Wo 21-08 t/m za 28-09-2019 
6 x € 4,90 = € 29,40 
Wo 21-08-2019 
 

Periode 2 

Tarief 

Betaaldag 

.  

 
Ma 30-09 t/m za 23-11-2019 
7 x € 4,90 = € 34,30 
Ma 30-09-2019 
 

 
Di 01-10 t/m  za 23-11-2019 
7 x € 4,90 = € 34,30 
Di 01-10-2019 
 

 
Wo 02-10 t/m za 23-11-2019 
7 x € 4,90 = € 34,30 
Wo 02-10-2019 
 

Periode 3 

Tarief 

 

 

Betaaldag 
 

 
Ma 25-11-19 t/m za 25-01-20 
4 x € 4,90 = € 19,60 

3 x € 4,95 = € 14,85 

Totaalbedrag € 34,45 

Ma 25-11-2019 
 

 
Di 26-11-19 t/m za 25-01-20 
4 x € 4,90 = € 19,60 

3 x € 4,95 = € 14,85 

Totaalbedrag € 34,45 

Di 26-11-2019 
 

 
Wo 27-11-19 t/m za 25-01-20 
4 x € 4,90 = € 19,60 

3 x € 4,95 = € 14,85 

Totaalbedrag € 34,45 

Wo 27-11-2019 
 

Periode 4 

Tarief 

Betaaldag 

 

 
Ma 27-01 t/m za 21-03-2020 
7 x € 4,95 = € 34,65 
Ma 27-01-2020 
 

 
Di 28-01 t/m za 21-03-2020 
7 x € 4,95 = € 34,65 
Di 28-01-2020 
 

 
Wo 29-01 t/m za 21-03-2020 
7 x € 4,95 = € 34,65 
Wo 29-01-2020 
 

Periode 5 

Tarief 

Betaaldag 

 

 
Ma 23-03 t/m za 16-05-2020 
5 x € 4,95 = € 24,75 
Ma 23-03-2020 
 

 
Di 24-03 t/m za 16-05-2020 
5 x € 4,95 = € 24,75 
Di 24-03-2020 
 

 
Wo 25-03 t/m za 16-05-2020 
6 x € 4,95 = € 29,70 
Wo 25-03-2020 
 

Periode 6 

Tarief 

Betaaldag 

 

 
Ma 18-05 t/m vr 10-07-2020 
7 x € 4,95 = € 34,65 
Ma 18-05-2020 
 

 
Di 19-05 t/m vr 10-07-2020 
8 x € 4,95 = € 39,60 
Di 19-05-2020 
 

 
Wo 20-05 t/m vr 10-07-2020 
8 x € 4,95 = € 39,60 
Wo 20-05-2020 
 


