!
Na A gegarandeerd B en C voor een vaste prijs 2016
Om een kind voldoende mee te geven om ook in uitzonderlijke situaties zichzelf en soms anderen te
kunnen redden is meer nodig dan alleen het A-diploma.. Daarvoor is het huidige “Zwem-ABC” pakket
ontwikkeld. Een opleiding die feitelijk niet los van elkaar mag worden gezien en eigenlijk in drie
stappen direct na elkaar dient te worden afgelegd. Maar dat gebeurt vaak niet. Ook in ons bad zien
we veel kinderen na het behalen van het A-diploma afhaken. Veel gehoorde argumenten: “ik heb nu
lang genoeg wekelijks het bad bezocht”; “het heeft al zoveel gekost” of “de rest haalt hij of zij later
wel”. Daar willen wij graag iets aan doen. Want voor ons geldt: “Pas na het behalen van het
volledige Zwem-ABC is er sprake van een volledige opleiding en dus een optimale veiligheid.”
Wij bieden u dan ook nu de mogelijkheid om met korting en een gegarandeerde prijs na het behalen
van het A-diploma zowel B als C te halen. Hoe gaat dat in zijn werk?
Op het moment dat uw kind op mag voor A schrijft u zich in voor deze opleiding. U betaalt de prijs van
twee leskaarten en krijgt hierop 5 % korting. Lukt het vervolgens niet zo snel als wij denken, dan lest
uw kind gratis door tot na het behalen van beide diploma’s. Voorwaarde is wel dat uw kind alle lessen
bezoekt en dus geen lessen mist. We kunnen ons voorstellen dat door niet te voorziene
omstandigheden uw kind een of meerdere lessen mist. In dat geval is het noodzakelijk dat de
gemiste les(sen) tegen betaling van het tarief voor een enkele les wordt ingehaald. In bijzondere
gevallen kan in overleg altijd een regeling worden getroffen.
Komt het in één keer betalen van de volledige les-prijs niet uit dan kan deze eventueel in twee
termijnen worden betaald. U ontvangt dan echter geen 5 % korting. In dat geval betaalt u bij
inschrijving de eerste les-kaart en geeft u een machtiging af om de tweede les-kaart na 7 weken (in
de laatste week van de eerste periode) automatisch door ons van uw rekening te laten afschrijven.
In het kort:
Normaal betaalt u voor de opleiding B en C minimaal twee leskaarten van € 79,40 dat is totaal
€ 158,80 (op zaterdag 2 x € 89,40 = € 178,80) en haalt uw kind na twee periodes niet beide
diploma’s dan komt daar per volgende periode nog eens € 78,60 of € 88,60 bij.
Kiest u voor onze aanbieding dan betaalt u slechts € 150,90 op doordeweekse dagen en €
169,90 op zaterdag en zorgen wij ervoor dat uw kind beide diploma’s haalt, ook als het
langer duurt dan twee periodes. Beslist u om tussentijds te stoppen dan is er geen
restitutie mogelijk !
Let op !!!

Bovenstaande prijzen zijn altijd exclusief het diplomageld, dat is € 20,70 per diploma,
en wordt pas betaald als uw kind af mag zwemmen.

Indien uw kind niet in ons bad het A-diploma heeft gehaald of het heeft al enige tijd geleden bij ons
afgezwommen dan kunt u toch wel inschrijven voor deze cursus. Echter willen wij dan wel van te
voren door middel van een test zien of het aan onze eisen voldoet. Mocht dat niet zo zijn dan bieden
wij u een passende oplossing aan.
Het Meerval-team hoopt uw kind binnenkort op deze opleiding te mogen ontvangen.

