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Lessenreeks “leren zwemmen” 

 
  

 

 

 
Zeepaardjes             Pinguïns                              Dolfijnen 
 
Dagen en uren: 
 

- Dinsdag EN donderdag om 17u of 18u 
- Woensdag om 14u of 15u EN vrijdag om 16u30 of 17u30 

 
Zwemles kan/mag ook 1 tot 3 keer per week (moet niet standaard 2x maar is wel wat wij 
aanraden) en een andere combinatie van dagen is steeds mogelijk. 
Alle kinderen worden steeds goed opgevolgd ifv hun eigen zwemniveau en kunnen wekelijks 
doorschuiven naargelang hun zwemvorderingen (van niveau zeepaardje naar pinguïn en dan 
naar dolfijn). Zwemles duurt telkens 45 minuten. 
 

Lessenreeksen september-december 2019: 
 

1) Van dinsdag 3 september tot en met vrijdag 27 september 2019 (4 weken) 
Inschrijven kan per 8 beurten (of minder) aan 88€ (of 11€ per les x aantal beurten) 

 
2) Van dinsdag 1 oktober tot en met vrijdag 25 oktober 2019 (4 weken) 

Inschrijven kan per 8 beurten (of minder) aan 88€ (of 11€ per les x aantal beurten) 
 

3) Van dinsdag 5 november tot en met donderdag 29 november 2019 (4 weken) 
Inschrijven kan per 8 beurten (of minder) aan 88€ (of 11€ per les x aantal beurten) 
!! OPGELET: geen zwemlessen op vrijdag 29 november !! 
 

4) Van dinsdag 3 december tot en met vrijdag 20 december 2019 (3 weken) 
Inschrijven kan per 6 beurten (of minder) aan 66€ (of 11€ per les x aantal beurten) 
 

 Bij afwezigheid door ziekte graag doktersattest indienen (terugbetaling mogelijk) 
 Zonder op voorhand te verwittigen zijn beurten NIET MEER geldig na elke maand 
 Graag telkens de lessen contant betalen aan de kassa van Aquanimo 

 
 

TER INFO: onze pinguïns & dolfijnen zwemmen ook elke zaterdagochtend van 10u15 tot 
11u, zie info bij “watergewenning” voor data en prijzen. De dolfijnen mogen ook aansluiten 
in onze zwemclub, zie info bij “recreatieve zwemclub” voor dagen, uren en prijzen. 
 

OPGELET: Dit is telkens een abonnement, we rekenen geen lidgeld aan maar 
hierdoor is er ook geen verzekering voorzien. Indien gewenst kan u het 
invulformulier afdrukken van de website (of vragen aan Sophie), afgeven 
aan Sophie en 10€ betalen (één schooljaar geldig).  


