•Tarieven

2021 – 2022

V.2021.09.02

Tarieven per september 2021
Code:

Activiteit:

Tarief (per les)

IG1

Inschrijfgeld

€ 20,- eenmalig per activiteit
wordt bij plaatsing in rekening gebracht.

AQUA

Aquajogging

1x p/w (40 min.) € 07,90
1x p/w (30 min.) € 06,90

BPZ

Baby & Peuter Zwemmen

1x p/w (40 min.) € 07,90

ZWK

Zwemles Kinderen A diploma

1x p/w (55 min) € 14,90
1x p/w (25 min) € 07,45

ZWKB

Zwemles Kinderen B diploma

1x p/w (40 min.) € 11,20

ZWKC

Zwemles Kinderen C diploma

1x p/w (40 min.) € 11,20

PREZ

Pre-zwemles

1x p/w (40 min.) € 10,20

ZWV

Zwemles Volwassenen

1x p/w (40 min.) € 11,20

SNK

Snorkelen Kids

1x p/w (40 min.) € 08,90

VZW

Vrij Zwemmen

1x p/w (40 min.) € 06,90

E2

Examen Zwemmen

per keer

€ 27,00

per exemplaar

€ 06,00

ENVDIPL3 ENVOZ diploma / certificaat
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Voor elke activiteit dient er te worden ingeschreven via www.heijdensports.nl. Er wordt inschrijfgeld in rekening
gebracht bij plaatsing. Voor BPZ kan bij de uitschrijving aangegeven worden of het kind door wil gaan voor ZWK, het
inschrijfgeld hoeft dan niet opnieuw betaald te worden.
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Inclusief diploma & medaille.
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Wordt 1x per jaar in rekening gebracht bij alle Baby & Peuterzwem abonnementen
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Betalingsmogelijkheden
Automatische incasso
Betaling geschiedt uitsluitend via automatische incasso. Het machtigingsformulier hiervoor kan
worden ingevuld via https://www.heijdensports.nl/machtiging
De factuur wordt periodiek automatisch afgeschreven van uw rekening. U ontvangt vooraf de
factuur per email.
Herinneringskosten
Mocht de incasso mislukken door een administratieve reden dan ontvangt u een herinnering.
Bij de 1e herinnering worden geen extra kosten berekend, de betaaltermijn is 14 dagen.
Bij de 2e herinnering worden 5 euro kosten berekend, de betaaltermijn is 7 dagen.
De laatste aanmaningsbrief wordt verzonden via Van Hoek & Partners Incassoservices.
Bijzonderheden
Het factuur bedrag kan variëren in verband met de feestdagen en vakanties. U wordt hier
voortijdig over geïnformeerd door middel van het informatie bord in de welkomsthal van het
zwembad en op onze website. Een periode duurt telkens ongeveer 10 lesweken en wordt
aangeduid met een nummer.

Uitschrijven
Voor alle activiteiten geldt een uitschrijftermijn van 4 weken voor aanvang van een nieuwe
periode. Heeft u te laat uitgeschreven, maar is de nieuwe periode nog niet gestart? Dan worden er
4 lessen van de nieuwe periode in rekening gebracht. Is de periode al gestart? Dan wordt de
gehele periode in rekening gebracht.
Restitutie of inhalen van lessen is niet mogelijk.
U kunt zich schriftelijk of digitaal via onze website uitschrijven. U ontvangt automatisch een
bevestiging van uw uitschrijving per email. Telefonisch of mondeling uitschrijven is niet mogelijk.
Uitzondering
Er hoeft niet te worden uitgeschreven na het examen A, B of C.
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