ALGEMENE VOORWAARDEN ZWEMLESSEN OMNIUM
Omnium biedt op verschillende niveaus zwemlessen aan voor kinderen vanaf 4,5 jaar.
De diploma’s die Omnium uitgeeft zijn via de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).
Dit zijn landelijk erkende zwemdiploma's.
De lessen voor het A-diploma bestaan uit blokken van 6 lessen. Er zijn 4 lesniveau’s. Voor het B- en Cdiploma zijn dit elk 12 lessen.
De lessen worden gegeven met een drijfpakje. Hiervoor betaalt u de eerste les € 45,00. Inclusief zwembroek
(vrije verkoopprijs € 59,95). Kinderen geen badpak aan i.v.m. bezoek aan toilet.
Er wordt gewerkt met stuurkaarten in diep water.
Wij bieden verschillende opleidingstrajecten:
1 keer in de week 2 uur les, het Zwem-ABC (8 kinderen, leeftijd vanaf 5,5 jaar op de zaterdag)
1 keer in de week 55 minuten les (10 kinderen per groep, leeftijd vanaf 4,5 jaar)
Zwem-ABC
Het ABC-diploma in 1 pakket met diplomagarantie.
Zaterdag

8:30-10:30 uur

In verband met het fysiek 2 uur kunnen deelnemen aan de lessen bedraagt de leeftijd minimaal 5,5 jaar.
Om in aanmerking te komen voor de diplomagarantie dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
- minimaal 90% van de lessen dient te zijn gevolgd;
- een positief resultaat behalen bij een tussentijdse toets;
Indien er bijzonderheden zijn die de zwemlessen negatief kunnen beïnvloeden dienen deze vooraf aan de lesgever of de
zwemcoördinator te worden doorgegeven. Indien dit niet tijdig of onvolledig gebeurt dan kan de diplomagarantie komen te
vervallen.
Bij bijzondere omstandigheden die invloed hebben op de lessen of indien een kind langere tijd afwezig is door ziekte, zal het af te
leggen diplomatraject in overleg worden bepaald.
De kosten voor deze Zwem-ABC cursus bedraagt € 955,00 (excl. inschrijfgeld van € 15,=). U kunt het lesgeld in 1x voldoen of
betalen in 4 termijnen (iedere 6 weken). (in dit bedrag zitten alle lesgelden en diplomagelden).
Speciale zwemles:
Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben, bieden we de mogelijkheid om in een klein groepje met een (eigen) vaste
begeleider de zwemvaardigheden aan te leren. Deze lessen worden begeleidt door 2 zwemonderwijzers. De lesduur bedraagt 45
minuten. De kosten bedragen € 75,00 voor 6 lessen.
donderdag

18.00 – 18.45 uur

Zwemles: 1 les per week
Uw kind krijgt 1 zwemles per week van 55 minuten. De lesmethode bestaat uit blokken van 6 lessen. U moet rekenen op minimaal
56 lesweken. Iedere 6 weken starten nieuwe groepen. De kinderen krijgen op hun eigen niveau les. Hierbij geldt geen
diplomagarantie. Deze lessen worden gegeven op de volgende dagen:
dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

Donderdag
Vrijdag

Start tijd les
17.00 uur
15.55 uur
17.00 uur
15.25 uur
16.30 uur
17.35 uur
16.00 uur
17.05 uur
16.00 uur
17.05 uur

Zwemles voor
A, B en C diploma
A en B diploma
A en B diploma
A diploma
A diploma
A diploma
A en B diploma
B en C diploma
A diploma
A diploma

De kosten voor de korte lessen 1 x per week zijn € 75,00 per 6 lesweken. De betaling en kijkles is in 1e lesweek van het lesblok.
Zwemles in de vakantie
In de meeste vakanties gaan de zwemlessen door. De middaglessen worden dan verzet naar de ochtend tussen 8:00 en 10:30 uur.
Voor de zomervakantie wordt elk jaar een aparte regeling gemaakt. Iedere vakantieregeling wordt vroegtijdig kenbaar gemaakt
via de “nieuwsbrief zwemles”.

Extra faciliteiten voor zwemlesklanten
Tegen inlevering van uw lespas kunt u op zaterdag van 11:45 tot 12:30 uur voor €3,25 samen met uw kind oefenen in het
instructie en wedstrijdbad. Op zondag (voor kinderen in de gevorderde groepen van A-,B- en C-diploma) van 10:15 tot 11:00
uur alleen in het activiteteinbad en het wedstrijdbad. U dient in badkleding bij uw kind te zijn (max. 1 begeleider). U heeft dan
geen toegang tot de andere zwembaden en de glijbanen;
U kunt in de counter van Omnium koffie, thee of een petfles drinken krijgen op vertoon van de zwemlespas met € 1,00 korting.
In de counter zijn regelmatig aanbiedingen verkrijgbaar.
Aanmelden
Een kind kan aangemeld worden voor zwemles als het de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt. Er wordt per nieuwe lesklant een
eenmalige bijdrage in de administratie kosten berekend. U betaald het inschrijfgeld online bij de inschrijving.
inschrijfgeld

€ 20,00

Als het kind 4,5 jaar wordt is het oproepbaar en kan het starten met de zwemles.
De minimum leeftijd voor deelname aan de korte zwemlessen (1 x 55 min) is 4,5 jaar, en voor de lange lessen (2 lesuren) 5,5 jaar.
Een kind kan afzwemmen voor een diploma als het aan de door de NRZ gestelde eisen voldoet.
Inschrijven kan online via de website www.omnium.nl
Omnium biedt ook (beperkt) privé zwemles aan voor kinderen (€ 45,00 p.p. voor 45 minuten, max. 2 leerlingen). Kinderen
kunnen hun diploma behalen of een privéles nemen om een achterstand in te halen. Een diploma halen is hierbij geen vereiste,
maar een mogelijkheid.
Betalingsverplichting
Bij aanvang van de eerste zwemles verplicht u zich het verschuldigde bedrag te voldoen.
Betaling kan middels contante of pin betaling bij de kassa infobalie op vertoon van de lespas of online door in te loggen op onze
webshop.
U dient iedere les de lespas bij de kassa te laten scannen, zonder pas wordt de toegang geweigerd..
Indien op advies van Omnium de lessen voortijdig worden stopgezet zullen de kosten naar rato van het aantal lessen verrekend
worden.
Indien op eigen initiatief de lessen voortijdig worden beëindigd blijft de betalingsverplichting voor de niet gevolgde lessen van het
lesblok bestaan.
Bij ziekte, of andere vorm van absentie vindt restitutie plaats na 2 aaneengesloten gemiste lessen. Geldt niet voor het ABC-pakket.
Algemeen
Alle persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie zal met respect voor uw privacy worden behandeld. Beschikbare gegevens
zullen niet aan derden worden verstrekt.
Door gebruik te maken van de zwemlesfaciliteiten van Omnium aanvaardt u deze algemene voorwaarden. De algemene
gebruiksregels voor het zwembad blijven ook voor lesklanten onverkort van toepassing.
Ieder jaar per 1 januari kunnen de prijzen van de zwemlessen aangepast worden.
In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Omnium.
Wij willen u ook attent maken op het bestaan van het telefonische meldpunt van NOC*NSF voor ongewenste intimiteiten,
waaronder seksuele intimidatie. Het meldpunt is bedoeld voor kortdurende en eenmalige ondersteuning en biedt diverse
mogelijkheden, van het bieden van een luisterend oor, tot het geven van korte adviezen of het doorverwijzen naar bijvoorbeeld
een vertrouwenspersoon uit de pool van vertrouwenspersonen van NOC*NSF. Het meldpunt is te bereiken op telefoonnummer:
0900-2025590 en kost €0.10 per minuut. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid.
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