Algemene voorwaarden
Laatst bijgewerkt op 21-08-2018
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Deelname:
a. Na inschrijving en betaling van het lesgeld is deelname definitief.
b. De betaling van het cursusgeld dient voorafgaande aan de cursus voldaan te zijn onder vermelding van
factuurnummer en naam van het kind.
c. Tijdens de zwemcursus is het verplicht een zwembroekje van Blijven Drijven te gebruiken tenzij anders
is overeengekomen. Dit is expliciet bedoeld om te voorkomen dat er mogelijk ontlasting in het
zwemwater vrijkomt, de bewegingsvrijheid van het kind te behouden en te voorkomen dat het kind
zonder vaardigheden extra gewicht met zich meebrengt.
d. Het verplichte gebruik van het zwembroekje via Blijven Drijven vervalt wanneer het kind zindelijk is.
Recht op inhalen of restitutie van lesgeld
a. Minimaal 8 uur van tevoren afmelden, als aan het einde van de cursus blijkt dat er nog een les nodig is
dan wordt deze alsnog gegeven. Anders wordt het als een verloren les beschouwd.
b. Er is geen restitutie van lesgeld mogelijk, indien een les door Blijven Drijven geannuleerd wordt, zorgt
Blijven Drijven voor een alternatieve les.
c. Blijven Drijven is gerechtigd eenzijdig, zonder opgaaf van reden, de overeenkomst te beëindigen met
restitutie van resterend cursusgeld.
d. Indien de ouder beslist op een ander moment van het jaar de cursus voort te zetten (na betaling van
het lesgeld) dan initieel is afgesproken, geldt er een extra betaling van € 150,- bij nieuwe start.
e. Indien de ouder met het kind niet komt opdagen is er geen recht op een inhaal les.
Cursusduur
a. De gestelde cursusduur van 16 of 24 lessen van 10 minuten is gebaseerd op een gemiddelde. Indien
het kind meer privélessen nodig heeft zal dit door Blijven Drijven aangegeven worden. In overleg
wordt het vervolg bepaald. Kinderen van 4 - 5 jaar volgen 12 lessen á 20 minuten.
b. Indien het kind sneller leert dan de cursusduur van 12, 16 of 24 lessen, zal de cursus voortgezet
worden totdat de laatste les gegeven is. Indien extra privé lessen noodzakelijk zijn worden lessen met
maximaal 4 dagen kosteloos verlengt. Voor eventuele extra privé lessen geld het tarief ‘losse privéles’.
Opfrislessen
a. Een opfris-les is mogelijk en zal in overleg ingepland worden. Deze les wordt gegeven onder dezelfde
voorwaarden en kosten zijn in lijn met losse privélessen.
Zwemles op privélocatie
a. Zwemles op privélocatie is in overleg mogelijk, kosten voor het lesprogramma worden in overleg
bepaald en zijn mede afhankelijk van locatie en reisafstand.
Privacybescherming
a. Met in achtneming van de Wet ‘bescherming persoonsgegevens’, zal Blijven Drijven strikt
vertrouwelijk met persoonsgegevens van ouder en kind omgaan. Persoonsgegevens met betrekking
tot de gezondheid van het kind worden uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel
opstellen van een passend advies verzameld. Deze gegevens worden door Blijven Drijven dan ook
uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt. De verzamelde gegevens worden niet
langer bewaard dan strikt noodzakelijk en alleen op uw verzoek verwijderd uit onze bestanden tenzij
een overheidsinstantie anders noodzakelijk acht.
Foto’s en video’s
a. Er kunnen foto’s en video’s worden gemaakt tijdens de lessen om de vorderingen van uw kind te
analyseren. Deze kunnen voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
Diversen
a. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Blijven Drijven.
Veiligheid van zwemles
a. Alle zwemlessen worden met grootst mogelijke zorg en veiligheid voorbereid en gegeven door
gecertificeerde Infant Aquatic Survival zwem-drijf-zwem instructeurs opgeleid door Infant Aquatics,
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Longmont Colorado Amerika. Onder supervisie van Linde van Ettinger – Jelsma, eigenaar en
instructeur Blijven Drijven.
10. Gebruiks-en gedragsregels zwemlesaccommodatie
a. De inschrijvende ouder/ verzorger of andere begeleider dient zich te houden aan de voor de
zwemlesaccommodatie geldende gebruiks-en gedragsregels en dient alle, door Blijven Drijven
gegeven aanwijzingen op te volgen. Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van het gestelde
onder het vorige punt, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemles aan het kind zonder
recht op enige terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld.
Na de cursus:
Het doel is het vergroten van de overlevingskans van een kind dat te water raakt. Hiervoor zijn de specifieke
zwemvaardigheden aangeleerd en ontwikkeld. Na het volgen van de lessen is de kans op overleven vergroot,
echter niet gegarandeerd. Als ouder / verzorger dien je te allen tijde op het kind te letten.
Vrijwaring van aansprakelijkheid:
Als wettelijk verantwoordelijke voor mijn kind, vrijwaar ik Blijven Drijven en zijn eigenaren van enig vorm van
aansprakelijkheid voor schade hoe dan ook ontstaan welke verband houdt met, claims, vorderingen en andere
acties van andere aard, voortkomend uit of gerelateerd aan enige vorm van verlies, schade of letsel, inclusief
overlijden, behoudens voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Voorts vrijwaart ik de
wettelijk verantwoordelijke, Blijven Drijven, voor eventuele aanspraken en/ of claims van derden in verband
met dergelijke schade en / of schade die kan aanhouden bij de cursist (het kind) en / of bij de wettelijk
verantwoordelijke, vrijblijvend in of op het terrein of een stalling onder de controle en het toezicht van Blijven
Drijven, de eigenaren en exploitanten of op de route naar of vanuit genoemde ruimten.
Veronderstelling van risico:
Ik begrip, ik ga akkoord en ik erken dat er risico’s gepaard gaan aan activiteiten uitgevoerd door Blijven Drijven,
inclusief en niet beperkt tot verlammende verwondingen, hersenbeschadigingen en overlijden. Deze
activiteiten kunnen van gevaarlijke aard zijn zoals zwemmen, duiken en een verscheidenheid aan inspannende
lichaamsbeweging en fysieke activiteiten. Met mijn volledige begrip van de feiten, stel ik dat naar beste weten
dat het kind geen medische, fysieke of emotionele gezondheidsproblemen heeft die hem of haar zouden
kunnen belemmeren of verhinderen aan zijn / haar deelname in het Blijven Drijven programma.
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Blijven Drijven, Kennemerstraat 9B zwart, 2021 EA HAARLEM
Rekeningnummer: NL05 ABNA 0812 4998 24 * BTW nummer: NL126537872 * KVK nummer: 71603026
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