
 

 

VOORWAARDEN PARTICULIERE ZWEMLESSEN “DE MEERKAMP” 
 
1. Algemeen 
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de particuliere zwemlessen van zwembad De 
Meerkamp. Hierna te noemen De Meerkamp. 
b. Op alle door De Meerkamp gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. 
c. AmstelveenSport – De Meerkamp is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In 
dat geval zal AmstelveenSport – De Meerkamp u tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. 
 
2. Inschrijvingen 
a. Er dient voor alle zwemlessen te worden ingeschreven, de kosten voor inschrijving staan vermeld op 
www.meerkamp.nl. Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens 
worden opgeslagen in de administratie van de Meerkamp en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt 
worden. De Meerkamp gedraagt zich daarbij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
b. Alle prijzen zijn inclusief BTW. De Meerkamp is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen. 
c. Indien er sprake is van een wachtlijst, is de volgorde van inschrijving op datum bepalend. Wanneer er een 
plaats beschikbaar is, ontvangt u hierover bericht. Inschrijving kan vanaf de leeftijd van 4 jaar. Indien u 
eerder inschrijft dan wordt uw kind opgenomen met de datum van de vierde verjaardag. 
 
3. Geldigheid zwemleskaart 
a. Voor het volgen van zwemlessen is een zwemlesabonnement noodzakelijk. 
b. Door De Meerkamp wordt een zwemlesbewijs verstrekt in de vorm van een pas. Deze pas, die strikt 
persoonlijk en niet overdraagbaar is, dient de deelnemer altijd bij zich te hebben en te tonen bij de receptie 
van De Meerkamp. De pas wordt bij de eerste zwemles gratis verstrekt en blijft eigendom van De 
Meerkamp. Bij verlies dient u een nieuwe pas aan te schaffen tegen het geldende tarief. Na 3 keer 
“vergeten” kan er een nieuwe pas in rekening worden gebracht. 
c. Op een pas kunnen meerdere abonnementen gezet worden. 
d. Een pas met daarop uitsluitend verlopen abonnementen, die u niet wilt of kunt verlengen, wordt te allen 
tijde ingenomen. 
e. Zonder pas met geldig zwemlesabonnement kunt u niet deelnemen aan de zwemles. Indien er geen 
geldig zwemlesabonnement op uw pas staat óf als u meer dat 3 lessen zonder afmelding bij de zwemles niet 
aanwezig bent, wordt u zonder tegenbericht uit de les geplaatst. 
f. Zolang u niet betaald heeft, kan uw kind niet deelnemen aan de zwemlessen. 
 
4. Lesrooster 
a. Zwembad De Meerkamp streeft ernaar om minimaal 40 weken per jaar zwemles aan te bieden. 
b. Tijdens de landelijk ingestelde vakantieperiode voor het basisonderwijs, wordt in principe geen 
lesgegeven. Tijdens de landelijke feestdagen wordt er geen lesgegeven. 
c. Bij ziekte van een instructeur zorgen wij voor een passende vervanging. 
d. Verzoeken tot overplaatsing naar een andere dag en/of tijd kunnen per e-mail worden gedaan. 
 
5. Diplomazwemmen 
a. Het diplomazwemmen geschiedt conform de normen van de Nationale Raad Zwemveiligheid. 
b. Zwemlesbezoekers worden tijdens de zwemles geselecteerd voor het diplomazwemmen en ontvangen 
daarvoor een uitnodiging. 
c. De kosten voor het ABC diplomazwemmen zijn voor het ABC- pakket inbegrepen in het lesgeld. Voor 
maandkaarten voor zwemles voor kinderen, volwassenen, zwemvaardigheid en zeemeerminzwemmen zijn 
de diplomakosten niet inbegrepen. 
 
6. Ziekte/verzuim 
a. Lessen die vanwege ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend, 
noch vergoed. Bij verzuim om welke reden dan ook, lopen de maandkaarten aansluitend door. Bij langdurige 
ziekte of blessure kan in overleg de betalingsverplichting worden opgeschort met een eigen risico van 2 
weken. Opschorten gebeurt vanaf het moment van melden. Opschorten van de betalingsverplichting kan 
nooit met terugwerkende kracht. Inhalen van verzuimde lessen is niet mogelijk. 
b. Zwemlessen dienen van tevoren worden afgemeld. Afmelden kan bij info@meerkamp.nl. 



 

 

c. Bij aanschaf van een ABC-pakket geldt een aanwezigheidsverplichting van 95%. Het meetpunt is bij 72 
klokuren les (96 lessen van 45 minuten). Heeft u dan de 95% aanwezigheid niet gehaald, dan gaat u over op 
betaling via maandkaarten. 95% aanwezigheid bij het ABC-pakket betekent concreet: van de 96 lessen (van 
45 min) mag u 4 lessen missen, daarna vervalt de diplomagarantie en gaat u over op maandkaarten. 
d. Bij een aanwezigheidspercentage van tenminste 95% geldt een diplomagarantie. Bij absentie die 
bovenstaande aangegeven normen overschrijdt, vervalt de diplomagarantie. 
 
7. Duur tot het behalen van het A-, B- en C-diploma 
a. Gemiddeld doet een vijfjarig kind er 45 tot 50 klokuren (is tussen de 50 en 60 lessen van 45 minuten) over 
om het A-diploma te behalen. Hoe jonger een kind begint met de zwemles, hoe langer het kan duren voordat 
een diploma wordt behaald. Dit heeft te maken met de motorische en cognitieve vaardigheden die nog in 
ontwikkeling zijn. Ook de inzet van het kind en de mate van absentie hebben vanzelfsprekend invloed op 
deze termijn. 
b. Na het behalen van het A-diploma doet een kind nog gemiddeld 12 klokuren over het behalen van het B-
diploma en 12 klokuren over het behalen van het C-diploma. 
c. De hierboven benoemde tijdsduur per diploma betreft een gemiddelde en is slechts bedoeld ter indicatie. 
Zwembad De Meerkamp kan dit niet garanderen. 
 
8. Veiligheid 
a. Zwembad De Meerkamp spant zich in, alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voor te 
bereiden en te verzorgen. De Meerkamp biedt zwemlessen aan in een veilige en hygiënische omgeving. 
b. Eventuele lichamelijke/geestelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden 
vermeld. Zwembad De Meerkamp stelt zich nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde 
risico’s. 
c. In het belang van orde en veiligheid dienen de algemene huisregels van zwembad De Meerkamp in acht 
te worden genomen. Deze huisregels vindt u op onze website www.meerkamp.nl. 
 
9. Restitutie 
a. Lesgelden en inschrijfgeld worden nooit gerestitueerd. Ziekte, vakanties of andere vorm van absentie 
ontslaan u niet van uw betalingsverplichting. 
 
10. Aansprakelijkheid 
a. Deelname aan activiteiten binnen De Meerkamp vindt plaats op eigen risico en laat de eigen 
verantwoordelijkheid van de individuele ouder/wettelijk vertegenwoordiger geheel onverlet. 
b. De Meerkamp is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal van 
welke aard en door welke oorzaak dan ook. 
 
11. Beëindiging of wijziging 
a. De opzegtermijn voor het maandabonnement zwemles, zeemeerminzwemmen, zwemvaardigheid en 
volwassenen les is 1 maand volgend op de lopende maandbetaling. 
 
12. Slotbepaling. 
a. Alle tarieven en tijden zijn te vinden op www.meerkamp.nl. 
b. Door de betaling van het inschrijfgeld, de aanschaf van een zwemlespakker c.q. -abonnement en/of 
betaling verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en te hebben aanvaard. Daar waar 
deze voorwaarden niet voorzien, zijn besluiten van de directie van Meerkamp bindend. 
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