Regels voor succesvol zwemprogramma
1.

2.

3.

My HealthcCub geeft les in kleine groepjes. In het aanleertraject
(tot het kindje op kan voor het A-diploma) is de groepsgrootte zelf
gemaximaliseerd tot 9 kinderen per instructeur. Hierdoor wordt vlot
resultaat behaald.
Lessen kunnen niet worden ingehaald. Het is niet mogelijk om de
kwaliteit van een groep te waarborgen indien er kinderen van
andere niveaus inhalen en/of er te veel kinderen in het zwembad
liggen.
In het belang van de vorderingen van het kind is het niet
toegestaan dat ouders gedurende de zwemles in of nabij het
zwembad verblijven. U kunt de zwemles volgen via het tv scherm
in de lounge.

Duur zwemlessen
4.
5.

6.

7.

8.

9.

De zwemlessen duren 45 minuten per les.
Naar gelang de startdatum wordt voor de 1e maand een pro-rata
bedrag berekend. Daarna bent u maximaal 18 of 24 maanden
deelnamekosten verschuldigd, mits wordt voldaan aan de
garantiebepalingen, zoals onderstaand vermeld. Word niet aan
deze voorwaarden voldaan, dan bent u gehouden om, daar waar
van toepassing, voor de resterende periode de maandelijkse
deelnamekosten te voldoen, zoals vermeld op het inschrijfformulier.
De inschrijving vindt plaats voor het A en B (en C) diploma.
Bij tussentijdse beëindiging blijft u de volledige vergoeding over 18
(A en B) resp. 24 (A, B en C) maanden verschuldigd.
Bij langdurige ziekte of afwezigheid door ziekte kan deelname aan
zwemlessen worden bevroren met een minimum duur van
2 kalendermaanden tot maximaal 6 kalendermaanden, mits een
medische verklaring wordt verstrekt. Vanaf de 1e van de maand
volgend op het moment van bevriezing tot het moment van
hervatting van de zwemlessen is men geen deelnamekosten voor
de zwemlessen verschuldigd.
In geval van bevriezing kan geen aansprak meer worden gemaakt
op de garantiebepalingen en zijn deelnamekosten verschuldigd tot
en met het afzwemmen voor de diploma’s, waarvoor is
ingeschreven (A en B of A, B en C)
Garantiebepalingen
My HealthClub garandeert dat de inschrijver, na een mogelijke
restmaand, maximaal 18 maanden deelnamekosten betaalt voor A
en B of 24 maanden voor A, B en C; ook in die gevallen dat het
kind een langere periode nodig heeft om de diploma’s te behalen.
Aan bovenstaande garantie zijn 2 voorwaarden verbonden:
- het kind heeft bij de start van de lessen een leeftijd van minimaal
4 jaar en 6 maanden.
- de lessen worden consequent gevolgd. Het kind is niet
meer dan 10 resp. 12 maal afwezig tijdens de volledige
duur van het programma van 18 resp. 24 maanden.
- Indien het kind vaker afwezig is, vervalt bovenstaande garantie en
zijn deelnamekosten verschuldigd tot en met het afzwemmen
voor de diploma’s, waarvoor is ingeschreven (A en B of A, B en
C).
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10. Ook in geval de garantieregeling volgens lid 8 en 9 in werking
is getreden en de maximale periode voor betaling van de
deelnamekosten is bereikt (18 of 24 maanden), is het kind
gehouden de zwemlessen wekelijks te volgen om in aanmerking
te blijven komen voor zwemles zonder deelnamekosten. lndien het
kind in de ‘gratis periode’ 5 maal of meer afwezig is, dan vervalt
het recht op gratis zwemlessen en bent u gehouden de betaling
van de oorspronkelijke deelnamekosten te hervatten. Deze
betaling vindt plaats per automatische incasso.
11. Van deze garantie zijn uitgesloten kinderen met beperking of
stoornissen, waaronder, doch niet uitsluitend PDD NOS en
autisme. Het is immers niet realistisch dat deze kinderen binnen
een dergelijke termijn kunnen afzwemmen.
12. Genoemde garantieperiode van 18 of 24 maanden wordt verlengd
indien de zwemlessen door een oorzaak buiten My HealthClub in
totaal 2 weken of meer geen doorgang kunnen vinden,
bijvoorbeeld door ingrijpen van de overheid. In een dergelijk geval
wordt de garantieperiode c.q. de periode waarvoor een
betalingsverplichting bestaat, verlengd met eenzelfde periode,
echter naar boven afgerond op hele kalendermaanden.
13. De minimumleeftijd om deel te nemen aan zwemles is 4 jaar.
De garantiebepaling van 18 maanden (A,B) of 24 maanden
(A,B,C) geldt voor kinderen met een leeftijd vanaf 4 jaar en 6
maanden. Indien uw kind start met zwemles voordat hij/zij de
leeftijd heeft van 4 jaar en 6 maanden, dan gaat de 18 of 24
maanden garantie in vanaf de eerstvolgende kalendermaand
volgend op het moment dat uw kind de leeftijd van 4 jaar en 6
maanden heeft bereikt.
Niet nakomen van verplichtingen
14. Het recht om deel te nemen aan de zwemlessen vervalt per
direct indien de deelnamekosten aan de zwemlessen niet tijdig
worden voldaan. Pas na herstel van deze tekortkoming kunnen
de zwemlessen worden hervat.
15. Bij niet-tijdige betaling bent u incassokosten verschuldigd.
Aanvullende kosten
16. De kosten voor het proefzwemmen en afzwemmen (samen in
totaal  36,45 per diploma) zijn niet inbegrepen en worden
op het moment van afzwemmen extra in rekening gebracht. In
deze vergoeding zijn de kosten van het diploma en de medaille
inbegrepen. Proef- en afzwemmen kan in verband met de
omvang van de groep plaatsvinden op een andere locatie.

Overige bepalingen
17. In incidentele gevallen kan het voorkomen dat een kind volledig
stagneert in zijn of haar ontwikkeling en niet leert zwemmen.
In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor om het
zwemlesprogramma voor het kind te onderbreken of te
beëindigen. Uiteraard vervalt per gelijke datum de verplichting tot
het voldoen van deelnamekosten en kosten van het startpakket
voor zwemlessen. Reeds betaalde deelnamekosten worden niet
gerestitueerd.
18. Op het lidmaatschap en dus ook de zwemlessen is het
Clubreglement van toepassing. Dit Clubreglement is beschikbaar
op onze website, www.myhealthclub.nl.
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