Zwemmen onder BSO tijd
Leren zwemmen is in ons waterrijke land belangrijk. Het behalen van het
zwemdiploma zorgt ervoor dat uw kind zichzelf goed kan redden. Wij vinden het
daarom belangrijk dat uw kind al op jonge leeftijd leert zwemmen.
Onder leiding van gekwalificeerde zweminstructeurs krijgen de kinderen
zwemles van 45 minuten: 16:00 – 16:45 uur. Sportbedrijf Rotterdam verzorgt de
zwemlessen. Wij begeleiden uw kind naar en van het zwembad en zijn aanwezig
bij de zwemles.

Een aantal voordelen op een rij:
- De zwemlessen worden gegeven door ervaren en gekwalificeerde
zweminstructeurs van Sportbedrijf Rotterdam;
- U heeft meer tijd over met uw gezin;
- Kinderen halen een erkend zwemdiploma en ontvangen een medaille bij
het behalen van het A diploma;
- Er is ten alle tijden een gediplomeerd pedagogisch medewerker aanwezig
tijdens de zwemlessen;
- U kunt ten alle tijden naar de zwemles kijken en de vorderingen via de
zwem app volgen;
- Uw kind kan tijdens de recreatieve uren op zondag gratis gebruik maken
van het zwembad, alleen de ouder betaalt;
- Uw kind zwemt samen met vriendjes/vriendinnetjes van de BSO locatie;
- Uw kind is dankzij de zwemlessen zelfredzaam.

AANMELDEN ZWEMSERVICE TIJDENS BSO
Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor de zwemservice? Dat kan!
Stuur een e-mail naar klantendesk@norlandia.nl en
bsopark16hoven@norlandia.nl met de volgende informatie:
 Naam kind:
 Geboortedatum kind:
 Basisschool kind:
 Heeft uw kind al eerder zwemles gekregen?
Zo ja, wat is zijn/haar zwemniveau?
 Naam ouder/verzorger:
 Telefoonnummer:
 E-mailadres:
 Door uw kind aan te melden voor de zwemservice gaat u akkoord met de
algemene voorwaarden (zie volgende pagina).

Na ontvangst van uw e-mail nemen we z.s.m. contact met u op.

ALGEMENE VOORWAARDEN ZWEMSERVICE
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Norlandia kinderopvang verzorgt op uw BSO-locatie zwemles onder BSO
tijd. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze
service.
Deze service is alleen te gebruiken door kinderen die op de dag van de
zwemservice ook buitenschoolse opvang afnemen en dus een
overeenkomst hebben voor deze dag;
De servicekosten voor zwemmen bij de BSO bedragen € 6,- per keer. Dit
wordt maandelijks op uw factuur in rekening gebracht. U betaalt enkel
wanneer uw kind deel heeft genomen aan de zwemservice;
De servicekosten vallen niet onder de kinderopvangtoeslag;
Er is per zwemles plaats voor maximaal 8 kinderen;
Bij aanmelding van de zwemservice word u automatisch op de wachtlijst
gezet. Zodra er zicht is op een plek, wordt er contact met u opgenomen
en ontvangt u verdere informatie;
Onze medewerkers vervoeren uw kind(eren) met het Norlandia busje
naar het zwembad. Indien het busje niet wordt gebruikt, dan worden de
kinderen gebracht met de bakfiets;
De pedagogisch medewerker begeleidt uw kind(eren) bij het brengen,
omkleden en is ten alle tijden aanwezig bij de zwemles;
Het zwembad is verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind tijdens
de zwemles;
Ouders dragen zorg voor een voldoende opgeladen zwemkaart. Is de
kaart niet of onvoldoende opgeladen, dan kan uw kind niet meedoen met
de zwemles;
Ouders dragen zorg voor het meegeven van zwemkleding, handdoek en
armbandje ten behoeve van de zwemles;
Opzegging van deelname aan de zwemles bij de BSO is maandelijks
mogelijk, met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen doet u per mail
via klantendesk@norlandia.nl;
De zwemservice is exclusief vakanties. De zwemlessen gaan wel door in
de vakantie. Hier dient u zelf zorg voor te dragen;
De zwemservice is enkel voor het A-diploma. Uw kind kan uiteraard
doorstromen voor het B- diploma. Hier dient u zelf zorg voor te dragen;
Norlandia kinderopvang behoudt het recht om de zwemservice te
beëindigen. Hier ontvangt u schriftelijk een bevestiging van.

