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Met onze persoonlijke, speelse en ondersteunende aanpak willen we 
zowel jong als oud helpen om hun vaardigheden in het water te verbeter-
en en hen een positieve zwemervaring te geven. Onze zwemschool kijkt 
niet alleen naar de lessenreeks die je op dat moment volgt, wij willen je 
graag een leven lang motiveren om te blijven zwemmen. 

Onze belangrijkste missie is dat je je echt thuis voelt in het zwembad! 

• Je moet geen inkom betalen als je het zwembad binnenkomt.

• Materiaal is voorzien, maar de zwemvliezen zijn beperkt! Het is dus 
aangeraden om je eigen zwemvliezen aan te kopen.

• Er zijn groepskleedkamers en enkele kleedkamers ter beschikking.

• Je kan gratis annuleren één dag voor de start van de lessenreeks, 
daarna zal dit je 15 euro kosten.

De data van de lessenreeks staan vast vooraleer de 
lessenreeks begint en deze zal je dan ook op voorhand 
krijgen. Als je een les afwezig bent, kunnen wij deze les niet 
terugbetalen. Alleen bij langdurige afwezigheid waarbij je 
een doktersattest hebt, kan de les terugbetaald worden. 
Als er een les wordt afgelast door interne redenen, zal de 
les ingehaald of terugbetaald worden!

“Zoveel meer dan sporten”

Tijdens de laatste les worden de 
brevetten afgenomen. Dit is een 
referentie voor de vooruitgang die er 
gemaakt is. We starten altijd met de 
eenvoudigste brevetten en gaan dan 
telkens een stapje verder zodat we het 
maximale eruit kunnen halen.



“Zoveel meer dan sporten”

zwembad Splash & Go

Tegemoetkoming ziekenfonds
Wist je dat je een tegemoetkoming kan krijgen op het inschrijvingsgeld? 
Als je ons het papier van je ziekenfonds bezorgt, vullen wij dit graag voor 
je in!

• Alleen aansluitende zwemkledij is 
toegestaan en lange haren moeten bijeen 
gebonden worden (of onder een badmuts). 

• Neem geen eten mee in het zwembad, een 
flesje water mag natuurlijk wel.

• Als je niet kan komen, weten we dat graag vooraf.

• Als we door onvoorziene omstandigheden een 
les moeten verplaatsen, zullen we je dit zo snel 
mogelijk laten weten en halen we deze les later in.

Praktische
afspraken



Betalingsmodaliteit

Factuur: Start to swim
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Gelieve de betaling voor 23 april in orde te brengen.
Mededeling: Naam + voornaam + locatie

Start to swim zwemlessen. inclusief €81,00

€81,00
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SPLASH&GO VOF

Turnhoutsebaan 510a
2110 Wijnegem

IBAN BE48 0017 4962 0827
BTW BE 0588.981.723

Contact

E-mail: contact@splashandgo.be

Tel.: Cedric Van Keer: 0494/48.34.92
 Jules Joris: 0496/20.93.56

“Zoveel meer dan sporten”


