Aanmeldingsformulier Volwassenen
- Aquafit
- Conditie zwemmen
- Zwem ABC
Naam:.............................................................................................................. m/v
Geboortedatum:........................................................................................................
Adres:......................................................................................................................
PC+ Woonplaats:.....................................................................................................
Telefoonnr.:..............................................................Mobiel:...............................................
Email:......................................................................................................................
Lichamelijke beperkingen (voor zover van belang voor de zwemlessen):

……………………………………………………………………………………
Ik geef mij op voor:

□ woensdag

19.15 – 20.00 uur

Aquafit 50+

□ woensdag
 woensdag

20.00 – 20.45 uur
20.45 – 21.30 uur

Aquafit
Conditie zwemmen / zwemles voor volwassenen

 vrijdag
 vrijdag

19.00 – 19.45 uur
19.45 – 20.30 uur

Aquakids Survival / zwemles TIENERS
Conditie zwemmen / zwemles voor volwassenen

Doel van de zwemles:






het behalen van een zwemdiploma
het verbeteren van mijn zwemtechniek
het aanleren van nieuwe zwemslagen
het verbeteren van mijn conditie

Tarieven:
Aquajogging / Aquafit
ABC zwemles
Conditie zwemmen

; miv. 1 juli 2018,: € 34,00 per maand
; miv. 1 juli 2018,: € 40,00 per maand
; miv. 1 juli 2018.: € 34,00 per maand

Eenmalige inschrijfkosten € 17,50.

N.B. Bij deelname aan twee soorten lessen geldt een reductie van 50% op de goedkoopste
lessoort.

Waar kent u Aquarius Zwemopleidingen van?
□ website
□ mond-op-mond
□ folder / flyer
□ advertentie krant
□ beurs / markt
□ anders, nl………………………………………………………………………………………….

□ voor het publiceren van foto’s van mij voor commerciële doeleinden geef ik wel / niet *
toestemming
□ hierbij verleen ik wel / niet * toestemming om mij gedurende de zwemperiode op de hoogte te
houden middels nieuwsbrieven ed..
* Doorhalen wat niet van toepassing is
Locatie: zwembad Revalidatie Friesland, Hoofdstraat 3 te Beetsterzwaag. Ingang Van Lyndenlaan bij de
sporthal en fysiotherapie.
Op al onze activiteiten, diensten, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord- Nederland onder nummer 01098150. De
algemene voorwaarden kunt u vinden op onze website.

Datum :

………………………

Handtekening:

…………………………………………………

U kunt dit formulier opsturen naar:

Aquarius Zwemopleidingen
De Wal 29
9269 RA FEANWALDEN

Liefst per mail naar: aquariuszwemopleidingen@gmail.com

