
ALGEMENE	  VOORWAARDEN	  ZWEMCOLLEGE	  LISSE.	  
1.Toepasselijkheid	  
A.In	  deze	  Algemene	  Voorwaarden	  wordt	  onder	  Zwemcollege	  Lisse	  	  
verstaan:	  de	  onderneming	  -‐	  onder	  het	  KvK-‐nummer:	  28095967	  -‐	  die	  	  
wordt	  gedreven	  door	  de	  natuurlijke	  entiteit	  mevrouw	  A.	  Klein	  	  
Hofmeijer-‐Masselink,	  kantoorhoudende	  aan	  de	  Leeuwerikstraat	  5	  te	  	  
Lisse.	  	  
Onder	  Formele	  Cursist	  wordt	  verstaan:	  de	  persoon	  die	  het	  	  
aanmeldformulier	  op	  de	  Internet	  Zwemscore	  Module	  van	  het	  	  
Zwemcollege	  Lisse	  elektronisch	  heeft	  ingevuld	  en	  verzonden.	  	  
Onder	  Zwemovereenkomst	  wordt	  verstaan:	  de	  overeenkomst	  tussen	  	  
het	  Zwemcollege	  Lisse	  en	  de	  Formele	  cursist	  aangegaan	  door	  middel	  	  
van	  het	  versturen	  van	  het	  elektronische	  inschrijfformulier	  door	  de	  	  
Formele	  Cursist	  en	  de	  daarop	  gevolgde	  acceptatie	  door	  het	  	  
Zwemcollege	  Lisse	  (het	  Zwemcollege	  Lisse	  heeft	  hierbij	  een	  	  
weigeringsbevoegdheid	  zonder	  opgaaf	  van	  redenen).	  
Onder	  Cursist	  wordt	  verstaan:	  de	  persoon	  die	  daadwerkelijk	  het	  	  
zwemonderwijs	  volgt.	  
B.Deze	  Algemene	  Voorwaarden	  zijn	  met	  ingang	  van	  1	  januari	  2003	  van	  	  
toepassing	  op	  alle	  door	  het	  Zwemcollege	  Lisse	  aangeboden	  diensten	  	  
en	  maken	  deel	  uit	  van	  de	  Zwemovereenkomst	  tussen	  de	  Formele	  	  
Cursist	  en	  het	  Zwemcollege	  Lisse.	  
C.Afwijkingen	  van	  de	  Algemene	  Voorwaarden	  dienen	  schriftelijk	  met	  	  
het	  Zwemcollege	  Lisse	  te	  worden	  overeengekomen.	  	  
D.De	  Rechtbank	  Den	  Haag	  is	  uitsluitend	  bevoegd	  kennis	  te	  nemen	  van	  	  
ieder	  geschil	  voortvloeiend	  uit	  de	  Zwemovereenkomst,	  behoudens	  	  
anderszins	  wettelijk	  voorgeschreven	  of	  overeengekomen.	  
2.Lessen	  
A.Het	  zwemonderwijs	  wordt	  gegeven	  in	  hotel	  Golden	  Tulip	  Lisse,	  	  
Heereweg	  10	  te	  Lisse.	  Zwemcollege	  Lisse	  kan	  er	  om	  haar	  	  
moverende	  redenen	  voor	  kiezen	  de	  lessen	  eenmalig	  of	  structureel	  op	  	  
een	  andere	  locatie	  te	  laten	  plaatsvinden.	  
B.Het	  zwemonderwijs	  vindt	  uitsluitend	  plaats	  op	  een	  afgesproken	  	  
tijdstip.	  	  
C.De	  frequentie	  van	  het	  zwemonderwijs	  wordt	  in	  overleg	  met	  het	  	  
Zwemcollege	  Lisse	  bepaald	  door	  de	  Formele	  Cursist.	  
D.Afhankelijk	  van	  het	  overeengekomen	  tijdstip	  duren	  de	  zwemlessen	  	  
dertig	  of	  vijfenveertig	  minuten.	  	  
E.Op	  verzoek	  van	  de	  Formele	  Cursist	  is	  het	  mogelijk	  de	  dag,	  tijd	  en/of	  	  
frequentie	  van	  het	  onderwijs	  te	  wijzigen.	  	  
F.Een	  verzoek	  als	  bedoeld	  in	  sub	  E	  dient	  tijdig	  te	  worden	  gedaan	  en	  zal	  	  
in	  een	  voorkomend	  geval	  alleen	  kunnen	  worden	  gehonoreerd	  indien	  	  
het	  Zwemcollege	  Lisse	  hier	  geen	  onoverkomelijke	  bezwaren	  tegen	  	  
heeft	  en	  praktisch	  uitvoerbaar	  is.	  	  
G.Er	  zitten	  maximaal	  5	  cursisten	  in	  een	  onderwijsgroep.	  	  
3.Inhaallessen	  
A.Lesgelden	  van	  gemiste	  lessen	  worden	  niet	  gerestitueerd.	  
B.Niet	  genoten	  lessen	  kunnen	  uitsluitend	  binnen	  vier	  weken	  worden	  	  
ingehaald.	  	  



C.Inhalen	  als	  bedoeld	  in	  sub	  B	  is	  alleen	  mogelijk	  in	  het	  geval	  	  
vierentwintig	  uur	  voor	  het	  afgesproken	  tijdstip	  is	  afgemeld.	  
D.Afmelden	  als	  bedoeld	  in	  sub	  C	  geschiedt	  uitsluitend	  via	  het	  Internet	  	  
Zwemscore	  Module	  (www.zwemcollegelisse.nl).	  
E.Ook	  in	  het	  geval	  van	  ziekte	  of	  omstandigheden	  in	  de	  familierechtelijke	  	  
sfeer	  is	  de	  regel	  van	  sub	  C	  van	  toepassing.	  
F.Het	  Zwemcollege	  Lisse	  beslist	  wanneer	  lessen	  kunnen	  worden	  	  
ingehaald.	  	  
4.Diplomazwemmen	  
A.De	  cursisten	  worden	  opgeleid	  voor	  het	  Nationaal	  Platform	  	  
Zwembaden	  ABC-‐zwemopleidingsprogramma.	  	  
B.De	  eindbeslissing	  of	  een	  Cursist	  mag	  proefzwemmen,	  afzwemmen	  	  
en/of	  geslaagd	  is,	  wordt	  uitsluitend	  door	  het	  Zwemcollege	  Lisse	  of	  	  
een	  door	  haar	  gemachtigde	  genomen.	  
C.Het	  diplomazwemmen	  vindt	  uitsluitend	  plaats	  op	  het	  door	  	  
Zwemcollege	  Lisse	  te	  bepalen	  tijdstip.	  
D.Het	  diplomazwemmen	  vindt	  plaats	  in	  het	  zwembad	  ‘’De	  Lis”	  te	  Lisse.	  	  
Het	  Zwemcollege	  Lisse	  kan	  om	  haar	  moverende	  redenen	  voor	  een	  	  
andere	  locatie	  kiezen.	  
5.	  Vakanties	  en	  feestdagen	  
Tenzij	  anderszins	  schriftelijk	  of	  per	  e-‐mail	  aangegeven,	  zullen	  de	  	  
lessen	  tijdens	  schoolvakanties	  en	  feestdagen	  ongewijzigd	  	  
doorgang	  vinden.	  
6.Betalingen	  	  
A.De	  prijzen	  voor	  het	  genoten	  onderwijs	  zullen	  worden	  berekend	  aan	  	  
de	  hand	  van	  de	  Zwemcollege	  Lisse	  prijslijst.	  De	  Formele	  Cursist	  gaat	  	  
bij	  voorbaat	  akkoord	  met	  prijswijzigingen	  en	  de	  meest	  recente	  prijslijst	  	  
maakt	  deel	  uit	  van	  de	  Zwemovereenkomst.	  	  
B.De	  zwemlessen	  dienen	  voor	  een	  periode	  van	  een	  maand	  vooruit	  te	  	  
worden	  betaald.	  	  
C.Betaling	  geschiedt	  uitsluitend	  door	  middel	  van	  een	  automatische	  	  
incasso.	  
D.Formele	  Cursist	  geeft	  met	  het	  aangaan	  van	  de	  Zwemovereenkomst	  	  
het	  Zwemcollege	  Lisse	  de	  volledige	  toestemming	  het	  maandelijks	  	  
verschuldigde	  bedrag	  middels	  automatische	  incasso	  ter	  creditering	  	  
van	  de	  opgegeven	  bankrekening	  bij	  de	  betrokken	  bank	  aan	  te	  bieden.	  
E.Indien	  betaling	  niet	  door	  middel	  van	  automatische	  incasso	  mogelijk	  	  
blijkt,	  behoudt	  het	  Zwemcollege	  Lisse	  het	  recht	  voor	  de	  wettelijke	  	  
rente	  in	  rekening	  te	  brengen	  met	  ingang	  van	  de	  vervaldag	  (de	  eerste	  	  
dag	  van	  de	  onderwijsmaand).	  	  
F.In	  het	  geval	  van	  sub	  E	  zal	  er	  binnen	  een	  termijn	  van	  5	  werkdagen	  een	  	  
aanmaning	  volgen.	  Indien	  vervolgens	  geen	  betaling	  volgt,	  zal	  binnen	  	  
een	  termijn	  van	  5	  werkdagen	  een	  tweede	  aanmaning	  volgen.	  	  
G.Indien	  de	  tweede	  aanmaning	  als	  bedoeld	  in	  sub	  F	  niet	  tot	  betaling	  	  
heeft	  geleid,	  zal	  het	  onderwijs	  worden	  opgeschort	  en	  juridische	  	  
wegen	  worden	  bewandeld	  om	  betaling	  te	  effectueren.	  Gemaakte	  	  
kosten	  zullen	  in	  rekening	  worden	  gebracht.	  	  
H.Alle	  openstaande	  rekeningen	  dienen	  te	  zijn	  voldaan	  alvorens	  een	  	  
Cursist	  kan	  deelnemen	  aan	  het	  diplomazwemmen.	  



7.Opzeggen	  	  
A.Opzeggen	  kan	  uitsluitend	  schriftelijk	  tegen	  het	  einde	  van	  de	  maand	  	  
met	  een	  opzegtermijn	  van	  tien	  werkdagen	  plaatsvinden.	  
B.Er	  wordt	  geen	  restitutie	  van	  het	  reeds	  betaalde	  lesgeld	  gegeven.	  	  
C.Het	  Zwemcollege	  Lisse	  kan	  om	  haar	  moverende	  redenen	  per	  direct	  	  
de	  Zwemovereenkomst	  zonder	  opgaaf	  van	  redenen	  beëindigen.	  
8.Wet	  Bescherming	  Persoonsgegevens	  
A.De	  Formele	  cursist	  geeft	  het	  Zwemcollege	  Lisse	  uitdrukkelijk	  	  
toestemming	  voor	  de	  elektronische	  opslag	  en	  verwerking	  van	  	  
persoonsgegevens	  die	  door	  de	  Formele	  Cursist	  bij	  de	  aanmelding	  ter	  	  
beschikking	  zijn	  gesteld	  en	  die	  persoonsgegevens	  die	  in	  de	  loop	  van	  	  
de	  Zwemovereenkomst	  worden	  verzameld	  door	  het	  Zwemcollege	  	  
Lisse.	  
B.Verzameling,	  verwerking	  en	  opslag	  van	  persoonsgegevens	  	  
(waaronder	  het	  ter	  beschikking	  stelling	  van	  persoonsgegevens	  aan	  	  
derden)	  vindt	  alleen	  plaats	  met	  als	  doel	  het	  uitvoeren	  van	  de	  	  
Zwemovereenkomst	  (of	  een	  potentiële	  Zwemovereenkomst),	  het	  	  
effectueren	  van	  betalingsverplichtingen	  jegens	  het	  Zwemcollege	  	  
Lisse	  en/of	  het	  aan	  een	  derde	  partij	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  overdragen	  	  
van	  vermogensbestanddelen.	  
C.Persoonsgegevens	  worden	  slechts	  verwerkt	  voor	  zover	  dit,	  gelet	  op	  	  
de	  doeleinden	  in	  sub	  B	  genoemd,	  toereikend,	  ter	  zake	  dienend	  en	  niet	  	  
bovenmatig	  is.	  
D.Verantwoordelijk	  voor	  de	  gegevensopslag	  is:	  	  
mevrouw	  A.	  Klein	  Hofmeijer-‐Masselink,	  
Leeuwerikstraat	  5,	  	  
2162	  GW	  Lisse.	  
	  


