REGLEMENT M.B.T. DE AQUASPORTEN IN ZWEMBAD DE ZEEHOEK
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U kunt deelnemen aan de aquasporten (aquafit, combifit, aquaPower, trimzwemmen, trimvaria,
floatfit) als u een geldig abonnement heeft op de magneetpas of als u een losse les reserveert en
betaalt via de webshop van Zwembad De Zeehoek.
Het abonnement is een bepaalde periode geldig. Vooraf aan de periode krijgt u via de mail
informatie over de periode en de prijzen. Dan kunt u beslissen of u die periode een abonnement
aanschaft of dat u losse lessen reserveert en betaalt.
U dient het abonnement voor of tijdens de eerste les van de periode bij de kassa te betalen.
Als u geen abonnement aanschaft, wordt u uit de vaste lesgroep gehaald en dan krijgt u geen
informatie meer via de mail en moet u zelf via de webshop bekijken welke lessen er zijn en
wanneer en of er plaats is. Dan zou het dus kunnen dat een groep vol is doordat meer mensen
een les via de webshop hebben gereserveerd.
Als u wel een abonnement aanschaft zit u dus in de vaste lesgroep. Dan is er elke week voor u
een plekje gereserveerd in die lesgroep.
Lessen die gemist worden, kunnen niet ingehaald of vergoed worden, ook niet bij ziekte.
Als u het abonnement door een medische reden wil stilzetten, kunt u contact opnemen met
Wanda via de mail: w.bulder@zwembaddezeehoek.nl
Er worden geen losse lessen meer bij de kassa verkocht, losse lessen zijn alléén nog via de
webshop te reserveren te betalen.
Als u losse lessen via de webshop reserveert, kunt u zelf de lessen eventueel verplaatsen naar
een ander tijdstip. Dit kan tot het moment dat de les zou moeten starten, dus niet achteraf. Dus
ook in geval van ziekte kunt u zelf de les verplaatsen.
Als u losse lessen via de webshop reserveert moet u de PDF, die u krijgt toegestuurd via de mail,
meenemen naar het zwembad (op papier of op de telefoon). Dan houdt u de barcode onder de
scanner, die bij de kassa naast de magneetpaslezer staat. Als het goed is, komt dan uw naam dan
groen in beeld op het kassascherm.
Het voordeel van losse lessen is dat je niet vast zit aan de vaste lestijd. Je kunt elke week een
andere lesdag of lestijd kiezen.
Het voordeel van een abonnement is dat je niet elke week hoeft te reserveren. En dat er elke
week gegarandeerd een plek is.

