
AANMELDINGSFORMULIER 
          voor 

TurboZwemlesprogramma voor diploma-A   
 
Het aanmelden van uw kind voor het TurboZwemlesprogramma doet u door het formulier 
volledig ingevuld in te leveren bij de receptie in het Spurd-Leeghwaterbad of op te sturen 

naar: Spurd-Leeghwaterbad, TurboZwemles, postbus 1300, 1440 BH Purmerend. U kunt het 
formulier eventueel ook inscannen en mail naar a.kuipers@spurd.nl 
Aanmelden moet vóór 15 november 
 
Alle gevraagde gegevens in blokletters invullen! 
 

Achternaam en voornaam  : 
 
Geboortedatum   : 
 
Adres     : 

 
Postcode en woonplaats  :  
 
Telefoon (bereikbaar overdag) :  
 
E-mailadres    : 

 
Bijzonderheden kind   :  
 
Mogelijkheden zwemlestijden (Start zaterdag 6 januari of maandag 8 januari of dinsdag 9 
januari 2018):  
 
Groep 1 (start zaterdag 6 januari)    Groep 2 (start zaterdag 6 januari) 
maandag  van 16.00 uur tot 17.00 uur  maandag  van 17.00 uur tot 18.00 uur 
donderdag  van 16.00 uur tot 17.00 uur  donderdag  van 17.00 uur tot 18.00 uur  
zaterdag  van 08.00 uur tot 09.00 uur      zaterdag  van 09.00 uur tot 10.00 uur                      
of                                                                                         

Groep 3 (start dinsdag 9 januari)   Groep 4 (start dinsdag 9 januari) 
dinsdag van 16.00 uur tot 17.00 uur  dinsdag  van 17.00 uur tot 18.00 uur 
woensdag van 16.00 uur tot 17.00 uur  woensdag  van 17.00 uur tot 18.00 uur  
vrijdag  van 16.00 uur tot 17.00 uur  vrijdag  van 17.00 uur tot 18.00 uur  
of 

Groep 5 (start maandag 8 januari)   
maandag van 14.45 uur tot 15.45 uur   
dinsdag van 14.45 uur tot 15.45 uur   
donderdag van 14.45 uur tot 15.45 uur    

 
Kleur het rondje van uw keuze. 
0 maakt niet uit 

0 Groep 1  0 Groep 3  0 Groep 5 
0 Groep 2  0 Groep 4 
 
Betalen doet u aan de receptie van het Spurd-Leeghwaterbad. PINbetaling is mogelijk.  
Kleur het rondje van uw keuze. 
0 betaling in één keer (€ 650,00) 

0 betaling in drie termijnen (totaal € 675,00) 
U ontvangt het bedrag alleen retour als programma niet van start gaat. 
 

November  2017 



 

 
De testles zal plaatsvinden op vrijdag 17 november  tussen 16.00 uur en 17.30 uur. De exacte 
tijd krijgt u door zodra uw aanmelding verwerkt is. 

 

 
Voorwaarden TurboZwemlesprogramma 
 
 

• TurboZwemlesprogramma gaat alleen van start als er vijf kinderen zijn ingeschreven  
• kind is op startdag TurboZwemlesprogramma minimaal vijf jaar 
• kind is dan (verplichte - gratis - test) watervrij 

� Zelfstandig in het water springen, geheel onder water gaan en op de kant 
klimmen 

� Ontspannen op de buik liggen waarbij het gezicht in het water is en de 
handen en voeten los van de bodem (ongeveer 5 seconden) 

� Ontspannen op de rug liggen met handen en voeten los van de bodem 
(ongeveer 5 seconden) 

� Begrijpen en opvolgen van de opdrachten met voldoende inzet en 
concentratie. 

• inschrijving van kracht bij betaling voor start van het TurboZwemlesprogramma 
• niet tijdig betalen betekent onmiddellijke uitsluiting van uw kind van het 

TurboZwemlesprogramma 
• indeling in de groepen vindt plaats op volgorde van aanmelding, waarbij wij het 

principe ‘vol is vol’ hanteren 
• Het TurboZwemlesprogramma programma duurt drie maanden, toegestaan verzuim 

is maximaal vier - niet aaneengesloten – lessen. Indien u meer lessen gemist heeft 
vervalt hierdoor de diplomagarantie Let op, in de vakanties gaan de 
turbozwemlessen door. De tijden zullen in de ochtenduren zijn. 

• Op de officiële feestdagen worden alternatieve lessen ingepland. 
• wanneer een leerling het TurboZwemlesprogramma tot het einde heeft gevolgd en 

voldoet aan de vaardigheidseisen voor het A-diploma zal hij/zij afzwemmen op 
zaterdag 7 april 2018 

 
 
 

Betaling: 

€ 650,00 te betalen voor dinsdag 2 januari 2018 
Betaling in drie termijnen:  
voor de start van het TurboZwemlesprogramma (voor dinsdag 2 januari 2018) € 250,00  

voor  8 februari 2018 € 250,00 en  
voor  10 maart 2018 € 175,00.  

 

 
 


