Huisregels en Voorwaarden
zwemmen
Voorwaarden
Inleiding
Kids N Sports is een stichting die sportactiviteiten aanbiedt voor kinderen vanuit het speciaal (basis) onderwijs. Kids N
Sports biedt in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Saamen1, schoolzwemmen en reguliere en individuele
zwemlessen aan kinderen tussen de leeftijd 4-13 jaar. Deze lessen vinden (wekelijks) plaats op diverse locaties en er
zijn mogelijkheden voor extra zwemlessen in de vakanties.
Doelgroep






Kinderen met een beperking
Kinderen met een gedragsproblematiek
Kinderen met een stoornis
Kinderen met overgewicht
Kinderen die buiten de groep regulier vallen waarvoor geen passend aanbod is (bijzondere omstandigheden)

Het aanbod is gericht op kinderen tussen de 4 en 13 jaar. Echter in bijzondere omstandigheden zal er uitzondering
worden gemaakt voor kinderen tussen de 14-16 jaar.
Aanmelden en inschrijven
Omdat we met bijzondere doelgroepen te maken hebben is er naast de aanmelding een intake waarbij het kind wordt
ingeschreven. Tijdens de intake zal het kind besproken worden en ouders kunnen toelichting geven om welk
problematiek het gaat en wat het doel is wat er met het kind bereikt moet worden. Dit zal met de instructeurs besproken
worden. Daarna wordt er bepaald binnen welke groep het kind geplaats wordt. Indien er tussentijds blijkt dat de
haalbaarheid niet kan worden gehaald, zal dit tijdig met de ouders worden besproken en een nieuw doel gesteld
worden.


Aanmelden kan telefonisch 020- 3541903, per mail info@kidsnsports.nl of via onze website
www.kidsnsports.nl



Inschrijven mag vanaf 3,5 jaar

Zwemdocenten
Wij werken met gediplomeerde zwemdocenten die kennis en ervaring hebben met onze bijzondere doelgroep en die
zich blijven ontwikkelen om de kinderen het juiste aanbod en aandacht te geven die ze nodig hebben.
Regels met betrekking tot het zwemmen:






Ik loop rustig door het zwembad (niet rennen, duwen en zonder overleg in het water springen)
Ik ga vriendelijk om met anderen
Ik doe wat een juf of meester tegen mij zegt
Ik zorg goed voor alle spullen
Ik houd mijn handen en voeten bij mijzelf

Breng en haalmomenten zwemmen


Kinderen worden door ouder(s)/ verzorger(s) gebracht naar de zwemlocatie.



De kinderen worden opgevangen en moeten zich (onder toezicht van ouder/ verzorger) klaar maken om te
gaan zwemmen. De ouder/ verzorger dient 5 minuten voor aanvang het kind op de afgesproken plek te
brengen.



Na het zwemmen zullen de kinderen opgehaald worden door hun ouder(s)/ verzorger(s) op de afgesproken
plek en zullen ze onder begeleiding zich omkleden en kunnen met de ouders mee.



De kinderen mogen niet zonder toestemming de zwemlocatie verlaten.



Voor opvang kinderen geldt een breng en haalservice vanuit de opvanglocatie, die onder begeleiding plaats
vind.

Vakanties
Tijdens de (gelijkwaardige) vakantie periode is er geen reguliere zwemles. U moet hierbij denken aan de
zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie etc. Wij houden de standaard periodes van de gemeente Amsterdam aan,
indien er sprake is van oneven vakanties, zal er wel minimaal 1x openstelling zijn.
Indien u gebruik wilt maken van extra lessen binnen de vakanties, kunt u informatie opvragen via info@kidsnsports.nl .
Gebruik kleedkamer

Versie 1.1

1

Huisregels en Voorwaarden
zwemmen


De kinderen zullen gebruik maken van de toegewezen kleedkamer(s).



De kinderen moeten door ouder/ verzorger naar de kleedkamer begeleid worden.



Kinderen vanuit de opvang gaan onder begeleiding naar de kleedkamer.



Kinderen dienen zichzelf om te kleden. Wij gaan zorgvuldig om met de kleedkamers.

Tassen en kleding
Kinderen nemen zelf zwemkleding mee, waaronder ook een handdoek en slippers. Kleding en tassen worden
opgehangen en blijven in de kleedkamer achter. Indien nodig kan er ook gebruik worden gemaakt van aanwezige
kluisjes. Deze zijn echter niet op alle locaties aanwezig.
Afzwemmen
De kinderen die mogen afzwemmen worden door de instructeurs geselecteerd. Ouders en overige medewerkers
hebben hier geen invloed op. Indien u hierover vragen heeft dan kunt u dit bespreken met de instructeurs.
Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden via onze site www.kidsnsports.nl of via info@kidsnsports.nl . U ontvangt binnen 5
werkdagen een bevestiging van uw aanmelding en een inschrijfformulier. Zodra bekend is wanneer uw kind gaat starten
zal er contact met u worden opgenomen via de mail of telefonisch.
Opzeggen
Het is mogelijk om de plaatsing op te zeggen. Hiervoor hanteren we een opzegtermijn van 1 maand. Indien uw kind zijn
doel heeft behaald (mogelijk zijn diploma), dan stopt de plek automatisch tenzij anders afgesproken.
Afmelden
Indien uw kind niet komt zwemmen (wegens bijvoorbeeld ziekte) moet u dit voor 12.00uur melden, indien uw kind in de
ochtend zwemt, de dag ervoor afmelden. Dit kan telefonisch of via de mail ( info@kidsnsports.nl of info@saamen1.nl .
Bij langdurig ziekte (max 2 achtereenvolgende keren) zal de plek tijdelijk worden stopgezet zodat we een ander kind die
op de wachtlijst staat een plek kunnen bieden.
Afwezigheid
Bij afwezigheid dient de ouder dit te melden via onze administratie. Ouders worden op de hoogte gesteld op welk
nummer dit mogelijk is. Indien een kind langdurig afwezig is, zal er bekeken worden (na een gesprek met ouder) of de
zwemplek mogelijk opgeschort kan worden. Dit kan pas na 2 achtereen volgende gemiste lessen waarbij ook melding
door ouder is gedaan.


Lessen kunnen niet geruild of ingehaald worden

Kosten


Eigen bijdrage is € 99,00 per maand.



Indien u in bezit bent van een stadspas geldt er een gereduceerd tarief van € 69,00.



Indien u gebruik maakt van de opvang van Saamen1 geldt een gereduceerd tarief van € 69,00. De kosten
kunnen niet betaald worden uit de tegemoetkoming kindervang van de belastingdienst en worden apart
gefactureerd.



U kunt ook gebruik maken van het jeugdsportfonds.



Individueel leszwemmen kan alleen met een strippenkaart die u vooraf koopt. De dagen worden ook vooraf
vastgelegd. De kosten hiervan bedragen € 358,40 per strippenkaart. Met een strippenkaart kan uw kind 10x
zwemmen. Vraag hiervoor naar de voorwaarden.



Alle kosten zijn inclusief inschrijving, afzwemmen en diploma.

Betaling


De betaling van de eigen bijdrage geschiedt per maand middels periodieke overboeking of automatische
incasso.



Indien ouders meer dan 2 maanden achter lopen zal de zwemplek beëindigd worden. Hiervoor zal eerst een
gesprek met ouder plaatsvinden om de situatie te beoordelen. Mogelijk kan er via een andere regeling wel
betaald worden of een afspraak met ouder hierover gemaakt worden.



De betaling geschiedt over het hele jaar en zal dus in de vakantieperiodes doorlopen.



Bij ziekte zal ook de betaling doorlopen. Indien een kind langdurig ziek is, dan zullen wij met ouder(s) hierover
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in gesprek gaan en mogelijk de plek (tijdelijk) opschorten, waardoor ook geen betaling meer nodig is.



De kosten voor het individueel zwemmen dienen vooraf te worden betaald.

Individuele zwemlessen (aanvullende voorwaarden)


Kan alleen met een strippenkaart die u vooraf koopt



1 op 1 zwemles



De zwemlessen worden vooraf vastgelegd

Diploma
Bij Kids N Sports kan je met plezier leren zwemmen en de onderstaande diploma’s halen:
Diploma’s:
 A, B, C
 Zwemvaardigheid
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Kids N Sports zwemt in
 een verwarmd doelgroepen bad
 met kleine groepen
 geeft zwemles op maat
 heeft persoonlijke aandacht voor de kinderen.
Ouders
Wij zullen een open middag organiseren waarbij wij de ouders in de gelegenheid stellen om te komen kijken en
eventueel vragen te stellen. Ouders mogen te allen tijde komen kijken.
Huisregels
Consumptie
Tijdens het zwemmen word er niet gegeten en gedronken. Consumpties mogen alleen op aanwijzing van de
medewerkers genuttigd worden. Resten van etenswaar en/ of drinken dienen netjes in de prullenbak gegooid te
worden.
Roken
Roken is in de gehele accommodatie verboden.
Bijruimten
In de bijruimten (entree, gangen, enz.) mag niet gespeeld worden.
Geweld
Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd
Dieren
Dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van geleidehonden of hulphonden;
Speelgoed meenemen
Kinderen mogen geen speelgoed meenemen. De opvang en zwemschool zijn niet aansprakelijk voor vermissing of
beschadiging. Alle materialen worden regelmatig gecontroleerd op veiligheid.
Nooduitgangen en/ of blusmiddelen
De nooduitgang dient altijd toegankelijk te zijn; niet geblokkeerd door materialen, enz.
Alleen in nood gebruik maken van de nooduitgangen en/of blusmiddelen.
Slotwoord
De eigenaar/huurder van de sportaccommodatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van lichamelijk letsel en/of
verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, veroorzaakt door derden. Het personeel is bevoegd om
personen die zich ongepast gedragen of zich niet aan onze huisregels houden de toegang tot de accommodatie te
ontzeggen.
Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels.
Daar waar de huisregels niet in voorzien beslist het bestuur.
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