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Een abonnement of een strippenkaart?
Akwaak zwemschool Duiven heeft 2 mogelijkheden voor betaling voor de
doelgroep lessen. Hieronder zijn de 2 verschillende betalingsmogelijkheden
uitgewerkt.

Doelgroep abonnement:
Maandelijks betaald u voor de
doelgroep lessen een bedrag van
29,60 euro. Wanneer u kiest voor
een abonnement bent u goedkoper
uit wanneer u wekelijks komt
zwemmen. Daarnaast krijg u
inlogcodes voor uw eigen
persoonlijke pagina.
Mocht u een keer niet kunnen
komen zwemmen kunt u zich via de
persoonlijke pagina afmelden,
waardoor deze les op een ander
tijdstip kan worden ingehaald.

De gemiste les zal dus niet verloren
gaan.
Aan een doelgroep abonnement zit
nog een extra voordeel:
U als abonnee voor de doelgroepen
heeft altijd voor de vaste les een
plekje gereserveerd. Mocht het
voorkomen dat er meer klanten
willen zwemmen dan er ruimte is en
u hier uw vaste les heeft, heeft u als
eerste recht op de doelgroepen les.
De grote van de groepen zijn
maximaal 10 deelnemers.
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Strippenkaart doelgroepen:
Voor een strippenkaart betaald u
38,50 euro voor 5 lessen.
Wanneer u kiest voor een
strippenkaart betaalt u gemiddeld
per les meer dan een abonnement.
Het grote voordeel van een
strippenkaart is dat wanneer u een
aantal keer achter elkaar niet kan u
de les ook niet betaald of later hoeft
in te halen. Bij een strippenkaart
krijgt u geen inlogcodes voor de
persoonlijke pagina.

Echter zit er wel een nadeel aan de
strippenkaart voor doelgroepen.
Wanneer er meerdere klanten willen
zwemmen dan dat er ruimte is, zullen
de klanten met een abonnement
voorrang krijgen. Het zou kunnen
voorkomen dat u met een
strippenkaart naar huis kan worden
gestuurd omdat de les vol zit. De grote
van de groepen zijn maximaal 10
deelnemers. Deze kaart is verkrijgbaar
bij het café De Buren.

Hoe kan ik weten of er nog een
plek over is?
Er liggen losse kaartjes op tafel in de
hal waar je het zwembad in komt . Als
er niks licht dan is deze doelgroep vol.
Dit kaartje lever je ook in bij de docent.

Werking persoonlijke pagina: Internet
Zwemscore Module (alleen voor
abonnementen)
Akwaak Zwemschool Duiven werkt met de Internet
Zwemscore Module. U kunt zich via de website
www.akwaakduiven.nl (via de oranje knop
‘Inloggen’)toegang krijgen met de eerder verstrekte
gegevens. Deze persoonlijke internetpagina biedt u
veel mogelijkheden:

-

-

-

Lesprogramma doelgroepen Duiven
Aquavaria:
Zwemmen voor
zwangeren
Aqua zumba:
Aquafit
Aquafitplus

Aquakids
Foto uploaden: U kunt een foto uploaden,
Aquabootcamp
altijd handig voor de zwemonderwijzer!
Eigen gegeven wijzigingen: Klik op “Eigen
Gegevens” en u kunt uw eigen gegevens
wijzigen.
Mededelingen bekijken: Klik op
“Mededelingen” en lees de mededelingen van
de zwemschool. Deze worden altijd per e-mail
verzonden, maar mocht uw e-mail adres een
keer niet werken, dan kunt u de
mededelingen hier terug vinden.
Aan en afmelden van lessen

maandag 13.15 – 14.00 uur
maandag 18.30 - 19.15 uur
dinsdag 19.00 – 19.45 uur
dinsdag 11.15 – 12.00 uur
donderdag 09.00 – 09.45 uur
dinsdag 19.45 – 20.30 uur
donderdag 19.45 – 20.30 uur
donderdag 18.45 – 19.30 uur
donderdag 20.30 – 21.15 uur
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Afmelden les

Opzegging lessen

Via de persoonlijke pagina kunt u zich
afmelden voor indien hij of zij ziek of
verhinderd is. Dit afmelden kan tot 4 uur
voordat de les start. Het is mogelijk
gemiste lessen op een later moment in te
halen. U krijgt voor de gemiste les een
inhaaltegoed.
U kunt een les afmelden via de menuknop ‘Lessen – Afmelden les’. U kunt
maximaal 5 inhaallessen ‘opsparen’, zorg
er dus tijdig voor dat u de inhaallessen
opneemt.

Indien u de lessen helemaal stop wilt
zetten en géén gebruik meer wilt
maken van de lessen geldt er een
opzegtermijn van 1 maand. Verdere
informatie hierover leest u in de
Algemene Voorwaarden
(ook te vinden in de voettekst op de
website www.akwaakduiven.nl).

Inhaaltegoed
Het inhaaltegoed is onbeperkt geldig.
Inhaaltegoeden wordt niet verrekend of
teruggestort. Het inhaaltegoed heeft
geen geldelijke waarde. U kunt een
inhaalles reserveren via de persoonlijke
pagina onder het kopje ‘Lessen –
Inhaalles reserveren’.
Plaats hier een
favoriete uitdrukking of

Reserveren inhaalles

slogan van uw gezin.

Met het inhaaltegoed kunt u een
inhaalles reserveren via de persoonlijke
pagina via de menu-knop ‘Lessen –
Inhaalles reserveren’. Ziet u geen
inhaalmogelijkheid, dan is er op dat
moment geen plaats. Als iemand zich
afmeldt, dan komt er een plaatsje vrij.
Kijk dus regelmatig op de site! U kunt tot
5 uur van tevoren een zwemles
reserveren.
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