
Definities

“360Healthclub bv” Sportschool 360Healthclub bv geregistreerd in het
handelsregister onder nummer 78261139

“zwemschool” Zwemschool 360Blubclub is onderdeel van 360Healthclub bv.
“Algemene voorwaarden” Deze algemene voorwaarden behorende bij een
zwemles abonnement bij de zwemschool;

“zwemles abonnement” Het lidmaatschap dat afgesloten wordt aan de start van een
zwemlestraject;

“Zwemlestraject” Het Zwemlestraject is het geheel van zwemlessen dat gevolgd
dient te worden om diploma A, B en C te behalen.

Toepasselijkheid
1.1 Je ontvangt bij inschrijving een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. De
Algemene Voorwaarden zijn tevens terug te vinden op onze website www.360healthclub.nl..
De Algemene voorwaarden zijn op het zwemles abonnement en alle activiteiten van de
zwemschool van toepassing.
1.2 Door het aangaan van een zwemles abonnement ga je ook akkoord met de inhoud
van het geldende huishoudelijk reglement van 360 Healthclub dat van tijd tot tijd naar eigen
goeddunken gewijzigd kan worden door 360 Healthclub.

Zwemles abonnement, prijzen en betaling.
3.1 Om deel te nemen aan een zwemtraject dient jouw kind een zwemles abonnement af
te sluiten.
3.2 De maandelijks te betalen vergoeding wordt vastgesteld bij het aangaan van het
zwemles abonnement.
3.3 De zwemschool maakt eventuele prijsverhogingen minimaal 4 weken van tevoren
aan de Leden bekend. Een prijsverhoging geeft je het recht om het zwemles abonnement
binnen 4 weken na de bekendmaking van de prijsverhoging te ontbinden. Het eventueel
vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld wordt terugbetaald.
3.4 De zwemschool heeft het recht de door haar gehanteerde prijzen jaarlijks te
indexeren. Deze indexering is van toepassing op alle lopende zwemles abonnement
ongeacht de looptijd of inschrijfdatum. De mogelijkheid tot ontbinding zoals bedoeld in artikel
is niet van toepassing op de jaarlijkse indexering en prijsaanpassingen die direct
voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.
3.5 Zwemles abonnementen worden voorafgaande een nieuwe  kalendermaand per
automatische incasso betaald. Hiertoe zal het Lid de zwemschool machtigen. Er bestaat
binnen de zwemschool geen andere betalingsmethode.
3.6 Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden
geïncasseerd ontvangt u een betalingsherinnering van ons. Indien u na deze herinnering
niet binnen 14 kalenderdagen betaalt zal aan een bedrag van €7.50 voor de eerste
herinneringsnota en € 15,00 voor elke volgende herinneringsnota aan storno- c.q.
administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij het niet nakomen van de betaling zal je
kind van de zwemles verwijderd worden.
3.7 Alle prijzen zijn inclusief btw.
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3.8 De eerste zwemles is altijd gratis en wordt niet verrekend. Deze introductieles is
bedoeld om jou kennis te laten maken met de zwemschool én om de zwemschool kennis te
laten maken met jouw kind. Door beide partijen kan er dan besloten worden géén
zwemlestraject te starten. Aan de introductieles zijn dan géén kosten verbonden.
3.9 Bij tussentijdse stopzetting van het zwemles abonnement hanteert de zwemschool
een opzegtermijn van één kalendermaand.

Rooster
4.1 De Zwemschool behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het
zwemlesrooster.
4.2 Veranderen van dag en/of tijd is mogelijk indien er een plaatsingsmogelijkheid is.
Veranderen kan alleen in overleg met de zwemschool en kan verandering van het lesgeld
betekenen.

Diploma
5.1 De zwemschool geeft zwemdiploma’s uit die voldoen aan de op dat moment
geldende normen van het ENVOZ.
5.2 Pas als jouw kind voldoet aan de landelijke erkende normen van het ENVOZ mag
hij/zij  diplomazwemmen op de door Zwemschool aangegeven dag en tijd.
5.3 Indien uw kind mag diplomazwemmen ontvangt u een schriftelijke uitnodiging met
daarop de datum, tijd en alle relevante informatie. Zonder deze expliciete uitnodiging kan uw
kind geen deelnemen aan het diplomazwemmen.
5.4 Voor de diploma-les rekent de zwemschool €14,95. Deze wordt rond de datum van
het diplomazwemmen automatisch geïncasseerd.

Inhaallessen, tegoed en Wescore
6.1 De zwemschool maakt gebruik van het softwarepakket We-Score.
6.2 Bij de start van een zwemlestraject wordt je uitgenodigd voor We-Score via een
activatielink.
6.3 Binnen de We-Score omgeving kun jij je kind afmelden voor een zwemles en een
inhaalles plannen.
6.4 Afmelden dient maximaal 4 uur voorafgaande de zwemles te gebeuren. Je ontvangt
dan een inhaal tegoed.
6.5 Wanneer je binnen 4 uur voorafgaande de zwemles jouw kind afmeldt wordt er géén
inhaal-tegoed toegekend en kun je de gemiste les niet inhalen.
6.6 Inhaal-tegoed kan van Blub naar Blub worden meegenomen en verjaart niet.
6.7 Overig inhaal-tegoed wordt na voltooiing van het zwemlestraject niet gerestitueerd.
6.8 Wanneer jouw kind langdurig ziek of geblesseerd is kan het zwemles-abonnement
tijdelijk bevroren worden met een minimum van één kalendermaand. Tijdens deze bevroren
periode kan jouw kind niet deelnemen aan de zwemles en geen inhaallessen plannen of
deelnemen.
6.9 Inhaal-tegoed wordt niet gerestitueerd en is niet overdraagbaar op anderen.
6.10 Nadat het inhaal-tegoed een waarde van 5 inhaallessen heeft bereikt wordt deze
gestopt. Je dient dan inhaallessen te plannen om weer inhaal-tegoed op te bouwen.
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Clubkey en toegang

7.1 Na een succesvolle inschrijving bij de zwemschool ontvang je een Clubkey. Deze
clubkey geeft je toegang tot de accommodatie waarin de zwemschool gevestigd is. Met de
clubkey open je het tourniquet in.
7.2 Deze clubkey blijft eigendom van de zwemschool en dient na voltooiing van het
zwemlestraject weer ingeleverd te worden.
7.3 Bij verlies van de clubkey betaal je €5 voor een vervangende clubkey.
7.4 Het is verboden jezelf of anderen zonder clubkey toegang te verlenen tot de
accommodatie van 360Healthclub.

Slotbepalingen
8.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van
overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid
van de overige bepalingen onverlet.
8.2 360 Healthclub heeft het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te
herzien en te wijzigen.
8.3 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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