IBAN MACHTIGINGSKAART

INCLUSIEF REGELEMENT.

1. Vanaf de eerste maand hanteren wij een automatische manier van betaling d.m.v. een machtiging. Het inschrijfgeld bedraagt 17 euro (eenmalig).
2. De tarieven voor Zwem-ABC en al onze andere groepslessen zijn te vinden links op de hoofdpagina van www.zwemschoolsplash.nl onder 'Prijzen & Contributie'.
Heeft u geen beschikking over internet dan zijn de prijzen & contributie telefonisch via 0515-430997 op te vragen.
De contributie wordt automatisch maandelijks geïncasseerd op de 1e van de maand.
Let Op !! Vóór de aanvang van de eerste zwemles moet de automatische machtigingskaart ingeleverd zijn. U
kunt de ingevulde machtigingskaart via email sturen via post opsturen of zelf langskomen en direct invullen. De
blanco machtigingskaart is via onze website te downloaden of op ons kantoor af te halen.
De ingevulde machtigingskaart is tevens in te leveren op ons kantoor of af te geven bij één van de lesgevende zweminstructrices. Indien u de inlogcodes nog niet heeft ontvangen
krijgt u na het inleveren van de machtiging via email de inlogcodes toegestuurd zodat u zelf online kan afmelden of inhalen.
Indien de maandelijkse incasso niet lukt, wordt na 2 herinneringen te hebben gestuurd het account bevroren.
Er kan dan niet meer gezwommen worden. U kunt de lessen dan pas weer hervatten na het voldoen van de openstaande contributie + administratiekosten.
3. U heeft een kalendermaand opzegtermijn. Opzeggen dient schriftelijk via brief of email, uiterlijk voor de eerste van de voorafgaande maand. Verzeker u ervan dat de brief of
email werkelijk is aangekomen en ontvangen, dit voorkomt verwarring achteraf.
De rode machtigingskaart t.b.v. opzeggen is af te halen op ons kantoor.
Naar aanleiding van uw opzegging kunnen wij de maandelijkse afschrijving stopzetten in overleg met u.
Ook als uw zoon/dochter het diploma heeft gehaald en u niet verder wilt met een vervolgactiviteit dient u een rode machtiging of email in te leveren. De
maand waarin wordt afgezwommen door Zwemschool Splash is tevens dan de laatste maand van betaling.
4. Als u een les mist, kan de contributie niet worden teruggevorderd. Als men zonder opzeggen van het lidmaatschap niet meer komt zwemmen loopt de contributie gewoon door.
(de betaling loopt gewoon door tot er schriftelijk wordt opgezegd + 1 kalendermaand opzegtermijn)
Door ernstige ziekte of andere omstandigheden van de zwemmer wordt uitzondering gemaakt op deze regel als dit vooraf gemeld wordt.
5. Alle schoolvakanties wordt er doorgezwommen. Bent u verhinderd of met vakantie? Meldt u altijd online af en krijg een inhaalles.
6. Indien een les wegens omstandigheden niet gevolgd kan worden kunt u deze tot 2 uur vóór de aanvang van de les afmelden.
Indien een gemiste les niet wordt ingehaald, wordt er geen korting gegeven op het maandbedrag.
U kunt lessen afmelden/inhalen via www.zwemschoolsplash.zwemscore.nl met gebruik van uw toegangsnaam en wachtwoord. U kunt ook de zwemscores op dit
internetadres volgen. Inhaallessen kunnen niet nogmaals worden afgemeld, niet opdagen bij een inhaalles betekend les vervallen.
7. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen. Opgebouwde inhaallessen zijn niet overdraa gbaar aan derden.
8. (Babyzwemmen) Zodra uw zoon/dochter 2 jaar wordt kunt u (2 – 3 maanden van tevoren) dit melden op kantoor.

Uw zoon/dochter zal dan zonder wachtlijst in onze Peutersurvival-lessen worden ingedeeld.
(Peutersurvival-zwemmen) Zodra uw zoon/dochter 4 jaar wordt kunt u (2 – 3 maanden van tevoren) dit melden op kantoor.
Uw zoon/dochter zal dan zonder wachtlijst in onze A-diploma lessen worden ingedeeld.
(ABC-zwemmen) Als uw zoon/dochter 2x per week wordt ingedeeld, wordt de contributie automatisch € 70,9. Inhaallessen vervallen, zodra u geen klant meer bent van Splash. Inhaallessen die zijn opgebouwd bij een eerdere activiteit (bijv. les diploma A) komen te vervallen bij een
vervolgactiviteit (bijv. les diploma B), ook als u tussentijds een aantal maanden stopt.

>----------------LESSEN KUNNEN PAS STARTEN ALS DE MACHTIGINGSKAART IS INGELEVERD ----------------------------------HIERLANGS AFKNIPPEN ------ <
Met het tekenen van de machtigingskaart gaat u akkoord met onze voorwaarden.

NAAM ZWEMMER:

GEB.DATUM:

EMAIL:

TEL:

DOORLOPENDE MACHTIGING
Naam: ZWEMSCHOOL SPLASH Adres: PINKSTERBLOEM 41 Postcode: 8607DW Plaats: SNEEK Land: NEDERLAND

KLANTNUMMER (indien bekend):
REDEN BETALING: CONTRIBUTIE

Door ondertekening van dit formulier geeft u Zwemschool Splash toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Zwemschool Splash. Als u het niet eens bent met deze
afschrijving kunt u het laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam rekeninghouder:
Adres :

Postcode :
Woonplaats :

IBAN :
BIC : (indien bekend )
Datum :

Handtekening ----- >

Land : NLD

