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Zondag 25 december tot en met zondag 8 januari  

is de zwemschool gesloten. 
 
Beste ouders van onze zwemkampioenen, 
Over een paar weken begint de kerstvakantie. We houden dan een kleine break.  

De zwemschool is gesloten voor de reguliere groepslessen ABC, watergewenning zwemlessen, 

ouder en kindzwemmen en er is geen telefonisch spreekuur.  

 

Maar. . . . . . (tromgeroffel) 

We organiseren wel een super leerzame  

Heb je een echte waterrat die dol is op zwemmen? Dan is er niets leukers dan meedoen met onze 

geweldige zwemcursus voor het A diploma.  

2 weken waterpret, per ochtend zwem 3 x een zwemles van 40 minuten en heb je 2 x 20 minuten 

pauze. Kosten: €750,00 (zonder diplomagarantie) Zwem je aan het einde van  de cursus alle 

onderdelen goed? Dan kan je zaterdag 7 januari afzwemmen!                        

Meer info en aanmelden kan via het telefonisch spreekuur  

of stuur een mailtje naar info@zwemschoolassendelft.nl 

 

Maandelijkse contributie: Geen les in de kerstvakantie, maar wel doorbetalen? Hoe zit dat? 

Hier volgt de uitleg. De zwemschool is 4 weken per jaar gesloten voor de groepslessen. Dit zijn de 

middelste twee weken van de zomervakantie en twee weken tijdens de kerstvakantie. Per jaar zijn 

er ook 4 maanden waarin de kinderen niet 4 maar 5 keer zwemmen. Die extra zwemlessen worden 

gecompenseerd met de vier weken dat er geen zwemles is. Vandaar dat we per jaar 12 keer 

contributie incasseren. Dus ook voor de maanden juli en december.  
 

 

Nieuw jaar, nieuwe prijzen 

Elk jaar wijzigen de prijzen van onze activiteiten.  

 

 

 

 

 

 

Groepszwemles ABC 1 x per week 67 euro per maand 

Inschrijfkosten 17,50 euro bij de eerste zwemmaand 

Afzwemmen A, B of C diploma 27,50 euro 

Vakantiecursus A diploma in 2 weken 775 euro 

Vakantiecursus B of C diploma 280 euro 

Privé zwemles 37 euro per half uur 

Ouder en kind zwemlessen  72,50 euro 12-badenkaart 

Watergewenning-zwemles 39 euro per maand 

Zwemfeestje 97,50 euro per uur 

We wensen iedereen een fijne kerstvakantie  

en een spetterend 2023.  


