Tarieven 2021

Contactgegevens

Leskaart 10x 1/2 uur
Aspirantenkaart
Leskaart 5x 1 uur

€ 53,60

Leskaart 10x 1 uur

€ 107,20

Leskaart 10x 3/4 uur

€ 103,50

€ 53,60

Sport- en Recreatiecentrum De Brake
Oosteinderweg 19
8072 ZN Nunspeet

0341 - 25 69 54 (receptie zwembad)

Zwemdiploma 5 in 5 maanden € 726,30

info@sportbedrijfnunspeet.nl

Leskaart 10x 3/4 uur
Tieners (10 t/m 15 jaar)
Leskaart 10x 3/4 uur
Volwassenen
Inschrijfkosten

€ 78,10

www.sportbedrijfnunspeet.nl

Diplomakosten

€ 19,20

€ 78,60
€ 12,10

*) Dit tarief is exclusief € 5,60 aankoop magneetkaart, inschrijfgeld en diplomakosten. De leskaarten zijn beperkt geldig, je kind kan 1 les missen.
Einddatum staat op de bon die je meekrijgt.
2) Dit is een all-in tarief (incl. EasySwim-pakje inschrijfgeld/kosten diploma). Betaling in maximaal
4 termijnen is mogelijk; er wordt dan 5% (over de
hoofdsom) extra in rekening gebracht.
Wil je meer informatie over onze reguliere
zwemlessen?
Kijk dan op onze website
www.sportbedrijfnunspeet.nl of informeer bij
de receptie. Onze receptionistes zullen je graag te
woord staan.

Zwemles ABC
Zwemvaardigheid 1,2,3

Lestijden

2-uurslessen

Zwemles bij De Brake

1x per week 1 uur les
Maandag
16.00 - 17.00 uur
Dinsdag
16.00 - 17.00 uur / 17.00 - 18.00 uur
Woensdag 16.00 - 17.00 uur / 17.00 - 18.00 uur
Donderdag 16.00 - 17.00 uur / 17.00 - 18.00 uur

Zwemdiploma A in 5 maanden
De 2-uurslessen worden gegeven op maandagmiddag tussen 16.00 uur - en 18.00 uur. De kinderen hebben 5 maanden les en halen binnen deze
termijn het A-diploma. In een enkel geval blijkt
dat kinderen binnen deze 5 manden toch extra
lessen nodig hebben. De kinderen kunnen dan
extra lessen volgen bij de reguliere zwemlessen.
Uiteraard kunnen deze kinderen dan meteen en
zonder extra kosten instromen. Er wordt les gegeven in verschillende dieptes en de kinderen
hebben elke les een EasySwim zwempakje aan.
Je betaalt voor deze cursus een vast bedrag.

Waar kies jij voor?
• Wij zijn licentiehouder Nationele
Zwemdiploma’s. Iedereen die bij ons leert
zwemmen wordt opgeleid voor het Zwem-ABC
van de Nationale Raad Zwemdiploma’s.
• Zwembad De Brake biedt alle faciliteiten
aan om je kind voldoende vaardigheden bij te
brengen om plezier te hebben in het water, in
zwemparadijzen, recreatieplassen en om zich te
kunnen redden in verschillende situaties.
• Onze instructeurs leren de kinderen gewend
te raken aan water en leren hoe ze zichzelf
moeten redden als ze daarin terecht komen.
Een goede zwemtechniek is van belang om te
overleven in het water.
• Je kind went aan en zwemt in verschillende
waterdieptes.
• Je kind went aan een waterkreek met stroomversnelling en glijbanen.
• Korte wachttijd.
• Gratis recreatief zwemmen voor alle kinderen
die bij ons de A-lessen volgen, ook in de weekenden en vakanties!
• Mogelijkheid om gratis te oefenen en gebruik
te maken van de lesmaterialen op
zaterdagen van 11.00 - 13.00 uur en op zondagen van 10.00 - 12.00 uur.

Aspirantenlessen
Maandag
18.00 - 18.30 uur
Woensdag 18.00 - 18.30 uur
Donderdag 18.00 - 18.30 uur
1x per week 3/4 uur les
Zaterdag
07.45 - 08.30 uur Instr.bad en diep
		
08.30 - 09.15 uur Instr.bad en halfdiep
		
09.15 - 10.00 uur Instr.bad en halfdiep
		
10.00 - 10.45 uur Instr.bad en halfdiep
1x per week 2 uur les Zwemdiploma A in
5 maanden
Maandag 			
16.00 - 18.00 uur
Lestijden Zwemles ABC - Zwemvaardigheid 1,2,3
Maandag
B		
17.00 - 18.00 uur
Vrijdag
B		
17.00 - 18.00 uur
Vrijdag
C		
18.00 - 19.00 uur
Maandag Zwemv. 1,2,3
17.00 - 18.00 uur
Lestijden tiener- en volwasssenen zwemles
1x per week 3/4 uur les
Vrijdag volwassenen
18.00 - 18.45 uur
Maandag en donderdag Tiener: informeer voor
tijden bij de receptie.

Tijdens een proefles, ca. een week voor aanvang
van de 2-uurslessen, wordt beoordeeld of het
kind geschikt is voor deze lessen.
De cursus 2-uurslessen start in januari/februari en
augustus/september. Voor meer informatie kun
je contact opnemen met de receptie van De
Brake.

Goed om te weten
• Voor het Zwemdiploma A leer je de
vaardigheden te beheersen voor een zwembad
zonder attracties.
• Voor het Zwemdiploma B leer je vaardigheden te
beheersen voor een zwembad met attracties zoals
een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een
stroomversnelling.
• Pas bij het Zwemdiploma C leer je vaardigheden
te beheersen voor een zwembad met attracties en
open water zoals recreatieplassen, brede sloten en
vaarten. Je kunt dan op een veilige manier plezier
hebben en jezelf redden in open water. Je bent
dan vaardig en veilig om deel te nemen aan
zwemsporten, zeilen, surfen, snorkelen etc.

De lessen vervallen in vakanties en op
feestdagen. Informeer bij de receptie of kijk op
onze website www.sportbedrijfnunspeet.nl

