
1. Betaling van de lesgelden
a. De betaling van het lesgeld voor alle zwemlessen geschiedt

maandelijks middels contante betaling of automatische incas-
so. In het geval van automatische incasso is artikel 2 ook van
toepassing.

b. Zodra het lesgeld is voldaan ontvangt u een leskaart welke een
maand geldig is. Leskaarten zijn geldig tot en met de verval-
datum. De nieuwe kaart gaat altijd aansluitend aan de verval-
datum in, behoudens in het geval als omschreven in artikel 3.

c. Indien u geen geldige leskaart kunt tonen aan het begin van
de zwemles, kan uw kind alleen deelnemen aan de les na be-
taling van een losse les, tegen het dan geldende tarief voor
een losse kaart.

d. Voor iedere inschrijving en voor elke keer diploma zwemmen
worden (administratie) kosten in rekening gebracht.

e. Verandering van groep of les kan een verandering van het
lesgeld betekenen. De medewerker van NLG brengt u
hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

f.

g.

2.
a.

b. U kunt een machtiging afgeven door het invullen van het
machtigingsformulier. Deze dient volledig ingevuld te
worden en rechtsgeldig ondertekend te zijn.

c. Indien u een machtiging voor de automatische incasso heeft
afgegeven, dan worden de lesgelden maandelijks geïncas-
seerd. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een
toereikend saldo op uw bankrekening. Indien, om welke reden
dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncas-
seerd, zal aan u een bedrag van € 2,50 voor de eerste herin-
neringsnota aan storno- c.q. administratiekosten in rekening
worden gebracht. Voor elke volgende herinneringsnota wordt
dit verhoogd naar € 5,00.

d. In het geval dat u, om wat voor reden dan ook, voor een be-
paalde lesperiode geen gebruik maakt van de lessen, dienen
de gelden wel betaald te worden. Dit is niet van toepassing
indien NLG u van uw betalingsverplichting
heeft ontheven volgens het bepaalde in artikel 3.

e. Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt dan wel bent
nagekomen, heeft de directie het recht om u en/of uw kind de
toegang tot het zwembad te ontzeggen tot het verschuldigde
bedrag is voldaan.

f. Indien u het niet eens bent met het geïncasseerde bedrag,
kunt u deze incasso storneren binnen de daarvoor wettelijk
geldende termijn door uw eigen bank opdracht te geven tot
terugboeking van het desbetreffende bedrag.

g. Indien NLG genoodzaakt is haar incassovordering uit
handen te geven, zullen de rente van 1% per maand, dan
wel de wettelijke rente indien deze hoger is, en de
buitengerechtelijke kosten ad 15% van de vordering ver-
meerderd met de vervallen rente, alsmede de gerechtelijke
kosten en de kosten van tenuitvoerlegging van de verkregen
rechterlijke uitspraak voor rekening van de klant komen. De
deelname aan de zwemlessen wordt op grond hiervan als be-
eindigd beschouwd.

3. Recht op inhalen of restitutie van lesgeld
a.

b. 

c. Gedurende de vakantie(s) van de basisscholen kan NLG
besluiten dat er géén zwemlessen zijn. U wordt hiervan tijdig
op de hoogte gesteld. Deze periode wordt in dat geval
niet in rekening gebracht. Indien u op vakantie gaat buiten
de (school)vakanties, dan bent u gedurende uw afwezigheid
wel het lesgeld verschuldigd.

d. In geval van ziekte van uw kind verzoeken wij u dit door te
geven aan de receptie uw NLG vestiging.
De eerste twee weken van ziekte zijn voor eigen risico, er vindt
over deze periode geen restitutie van lesgelden plaats.

e. Bij langdurige ziekte (bijvoorbeeld gebroken arm, been of
ander letsel), waarbij uw kind voor langere periode niet kan
deelnemen aan de zwemlessen, dient u dit zowel mondeling
als schriftelijk (via m.besselink@nlgroep.nl) te melden bij
NLG. Uw kaart kan dan (tijdelijk) worden stopgezet. Een
doktersverklaring kan verlangd worden.

f. Indien door overmacht onzerzijds de zwemlessen geen
doorgang kunnen vinden, zullen wij trachten u daar zo spoedig
mogelijk van op de hoogte te stellen. Voor de gemiste lessen zal
de geldigheid van de leskaart verlengd worden. Lesgeld wordt
niet gerestitueerd. De door u eventueel geleden (gevolgschade)
kan op geen enkele wijze verhaald worden op NLG.

4. Privacy
a. Met in achtneming van de Wet Bescherming

Persoons-gegevens zal NLG strikt vertrouwelijk met uw
persoons-gegevens en die van uw kind omgaan.

b. Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van uw
kind verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en
voor het eventueel opstellen van passend advies. Deze
gegevens worden door NLG dan ook uitsluitend voor dat
doel gebruikt en niet aan derden verstrekt zonder uw
uitdrukkelijke toestemming.

c. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan
noodzakelijk is en worden op uw verzoek, onder vermelding
van een geldige reden, verwijderd uit onze bestanden.

5. Afsluiting
a. Door ondertekening van de overeenkomst gaat u akkoord

met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor be-
doeld.

b. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien,
beslist de directie van NLG. Door gebruik te maken van het
zwembad aanvaart u deze algemene voorwaarden en de
huisregels zoals deze gelden voor NLG.

Algemene voorwaarden Zwemles 
Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle zwemlessen van NLG

Per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar worden de tarieven
voor de zwemlessen opnieuw vastgesteld.
Bij tussentijdse opzegging, dus voordat uw kind het diploma
heeft behaald, geldt een opzegtermijn van één maand.
Opzeggen kan per 1e van elke maand en dient schriftelijk of
persoonlijk aan receptie van uw NLG vestiging kenbaar te
worden gemaakt.
Automatische incasso
Indien u de betaling van de lesgelden via automatische
incasso wenst te laten lopen, verstrekt u aan NLG een
machtiging voor het incasseren van de maandelijkse
lesgelden.

Een leskaart is geldig tot en met de vervaldatum. U dient te al-len 
tijde een geldige leskaart te kunnen tonen aan de receptie van 
uw NLG vestiging.
Op officiële feestdagen (Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, 
Koningsdag, 5 mei in de lustrumjaren, Hemelvaartsdag, 1e en 2e 
Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag) komen de zwemlessen te 
vervallen. Deze lessen worden niet in rekening gebracht.
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