
  

Inschrijfformulier zwemles A    
 

Roepnaam  

Achternaam  

Geboortedatum  M / V 

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 Ik machtig u, conform uw verklaring, om de persoonsgegevens van mij en mijn kind in uw 
administratie te verwerken (verplicht aankruisen). 

 

Voorkeursdagen voor zwemles s.v.p. aankruisen 

Graag aangeven als de schooltijden niet aansluiten bij de lestijden (bijv. op vrijdag les vanaf 15.30 

mogelijk) Bij het oproepen van uw kind houden we hier rekening mee. U kunt ook aangeven naar 

welke school uw kind gaat: ________________________________________________________ 

 

  maandag [tussen 14.45 en 19.00 uur] 

  dinsdag [tussen 14.45 en 18.00 uur] 

  woensdag [tussen 13.30 en 17.15 uur] 

  donderdag [tussen 14.45 en 18.00 uur] 

  vrijdag [tussen 13.00 en 17.45uur] 

  zaterdag [tussen 09.00 en 12.15 uur] 

  Ik wil aanmelden voor privéles.  

 Ik verwacht gebruik te maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

Datum van aanmelding   



 

 
 
  
 
 

U heeft uw zoon of dochter ingeschreven voor de zwemlessen in zwembad De Wel. Via deze brief 

geven we u nadere informatie. Heel veel informatie is te vinden op onze website www.dewel.nl. 
 

Door u bij de inschrijving opgegeven voorkeurdagen: 

  maandag [tussen 14.45 en 19.00 uur] 

  dinsdag [tussen 14.45 en 18.00 uur] 

  woensdag [tussen 13.30 en 17.15  uur] 

  donderdag [tussen 14.45 en 18.00 uur] 

  vrijdag [tussen 13.00 en 17.45 uur] 

  zaterdag [tussen 09.00 en 12.15 uur] 

 

  Privéles  

 

  Verwacht u gebruik te maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees in de folder of op 

https://jeugdfondssportencultuur.nl hoe u dit aanpakt. 

 

 

De zwemles duurt 45 minuten en wordt één keer in de week gehouden.  

 

Er wordt gezwommen met een EasySwim Pro drijfpakje. U kunt deze in De Wel aanschaffen. Vanaf 

de eerste zwemles dient uw kind het pakje bij aanvang van de zwemles aan te hebben.  

 

De lesperiode bestaat uit zes weken. In de eerste week van elke periode dient een nieuwe leskaart 

gekocht te worden. Er worden geen tegoeden verrekend met de volgende periode. Een leskaart voor 

de reguliere zwemles kost € 65,40 en voor de Privéles € 195,00 (leskaart van 6 lessen, tarieven 2022). 

 

In De Wel wordt gewerkt met toegangspasjes. Alle leskinderen moeten een klantpas op hun eigen 

naam hebben. U heeft deze zojuist aangeschaft en krijgt de klantpas dan ook gelijk mee. 

 

Zodra uw kind aan de beurt is voor zwemles, wordt er contact met u opgenomen. Dit doen wij 

ongeveer een week voor de eerste zwemles plaatsvindt. Komt de door ons voorgestelde lestijd niet 

uit  of wilt u nog wachten met zwemles dan blijft uw kind gewoon op de wachtlijst staan. Wij spreken 

met u af wanneer wij weer contact met u opnemen.  

 

Voor aanvang van de eerste zwemles ontvangt u veel informatie. Mocht u nog vragen hebben dan 

kunt u alle informatie vinden op onze website www.dewel.nl, mailen naar info@dewel.nl  of 

telefonisch contact opnemen met de receptioniste [0172-571820].  

 

 

Datum inschrijving 

 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/
http://www.dewel.nl/
mailto:info@dewel.nl

