
Beste ouder/
verzorger,
Middels dit formulier geef je jouw kind 

op voor zwemlessen bij Tesqua 

Sport & Healthclub. De zwemlessen 

zijn toegankelijk voor kinderen in 

de leeftijd van 4,5 tot en met 8 jaar. 

De lessen vinden op diverse tijdstippen 

plaats. De dagen en tijden vind je op 

de achterzijde van dit formulier voor 

zowel het A-diploma, het B-diploma 

en het C-diploma. De lessen voor 

het A-diploma duren 2,5 uur. De lessen 

voor het B-diploma 1 uur en ook voor 

het C-Diploma 1 uur. Wil je op de 

achterzijde duidelijk jouw voorkeur 

en je 2de voorkeur aangeven? 

Nieuwe zwemlessen starten jaarlijks 

eind januari / begin februari en eind 
 

Je ontvangt voor de start van de lessen 

een mail met meer informatie en data. 

Tarieven

In onderstaande tabel vind je de tarieven. 

Als je jouw kind voor diploma’s A en B 

inschrijft dan ontvang je een korting 

van 10 %. Schrijf je jouw kind in voor 

de volledige A, B & C cyclus ontvang je
ook een korting van    200,-. 

Voorwaarden

Om jouw kind deel te laten nemen aan 

 nav néé laaminim tneid ,nessel mewz ed

de ouders/verzorgers lid te zijn van 

Tesqua Sport & Healthclub. De algemene 

voorwaarden ontvang je bij inschrijving. 

Na inschrijving zal één van onze 

medewerkers contact met je opnemen 

over plaatsing in de cyclus. Wij wensen 

jouw kind alvast veel zwemplezier toe!

diploma A € 875,-

diploma B € 287,50

diploma C € 287,50

diploma A & B €  1.050,-

diploma A, B & C € 1.250,-

inschrijfformulier 
zwemlessen

augustus / begin september.

€ 



verzorger,

zwemervaring

Zo ja, waar heeft jouw kind  
dit diploma behaald?

Zo ja,  
hoeveel ervaring?

Heeft jouw kind een A-diploma?
Heeft jouw kind 
zwemervaring?

jaja nee nee

medicatie beperkingen

Zo ja,  
welke medicijnen?

Zo ja,  
graag aangeven

Gebruikt jouw kind 
medicijnen?

Heeft jouw kind beperkingen die van  
belang zijn voor de zweminstructeur?

jaja nee nee

diploma startdatum voorkeur tijden

Diploma A

Tijden diploma A Tijden diploma B Tijden diploma C

Maandag  
16.00 - 18.30 uur

Donderdag  
16.00 - 18.30 uur

Vrijdag  
15.30 - 18.00 uur

Woensdag  
13.30 - 16.00 uur*

Woensdag  
16.00 - 17.00 uur*

Woensdag  
16.00 - 17.00 uur*

Vrijdag  
14.30 - 15.30 uur

Vrijdag  
13.30 - 14.30 uur*

Vrijdag  
18.00 - 19.00 uur*

Vrijdag  
18.00 - 19.00 uur

Diploma B

Augustus / September 2023

Januari / Februari 2024

Augustus / September 2024

Januari / Februari 2025

Diploma A & B

Diploma B & C

Diploma A, B & C

* Optie onder voorbehoud  
(afhankelijk van aantal  
inschrijvingen). Geef daarom  
ook jouw tweede voorkeur aan.

* Maximaal één termijn per 5 lessen
**  Bij keuze voor betaalwijze automatische incasso wordt voor de start aan het onderdeel (A, B en/of C) het volledige bedrag van dat onderdeel geïncasseerd.

2de voorkeur 2de voorkeur

inschrijfformulier  
zwemlessen
persoonsgegevens
Voornaam

Achternaam

Lengte cm

E-mailadres

Gewicht

Clubnummer

kg

Geboortedatum

Telefoonnummer

Postcode Plaats

Straat

Jongen

Meisje

ondertekening

Datum

Handtekening 
ouder / verzorger

betaling

Aantal termijnen*

Betaalwijze

IBAN-nummer  
(automatische incasso**)

Datum incasso

(Bij ondertekening ga je akkoord  
met de algemene voorwaarden)

Automatische incasso** / factuur

1ste van de maand /  15de van de maand

1 2 3 4

(Doorhalen wat niet van toepassing is)

groep.

nr. 

* door medewerker in te vullen 


