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Lessenreeksen “leren zwemmen vanaf 5 jaar” 
 
 

Dagen/uren/prijs: 
- Dinsdag / donderdag / vrijdag van 17u tot 17u45 OF van 18u tot 18u45 

- Woensdag van 14u tot 14u45 OF van 15u tot 15u45 
 
Wij stellen steeds voor om 2x per week zwemles te volgen maar jullie kunnen het aantal 
beurten, dagen en uren vrij uitkiezen ifv de beschikbare plaatsen online per maand/periode. 
De zwemles duurt telkens 45 minuten en het is 12€ per les (toegang zwembad inbegrepen). 
 

Verschillende zwemniveaus: 
Zeepaardjes / Pinguïns / Dolfijnen 
Alle kinderen worden steeds goed opgevolgd ifv hun eigen zwemniveau en kunnen wekelijks 
doorschuiven naargelang hun zwemvorderingen (van niveau zeepaardje naar pinguïn en dan 
van niveau pinguïn naar dolfijn).  
 

Lessenreeksen 2023 deel 1: 
!! Inschrijven kan telkens online per maand !! 
Van dinsdag 10 JANUARI 2023 tot en met donderdag 29 JUNI 2023 
Ook zwemlessen tijdens de krokusvakantie & paasvakantie (week 2) zijn mogelijk (VM) 
 

➔ Gelieve steeds te verwittigen bij (onvoorziene) afwezigheid (mail of sms) zodat we 
andere kindjes van de wachtlijst kunnen halen! We kunnen die beurt dan tegoed 
houden voor de volgende maand. 

➔ Graag telkens de lessen per maand betalen, centjes storten op de rekening van 
Aquanimo of contant betalen aan de kassa van Aquanimo 
REKENING AQUANIMO BE44 1431 1589 0045 

 
KASSA AQUANIMO: Elke zaterdagochtend (8u30-12u) + elke 1ste woensdag van de maand 
(14u-16u30). Aan onze kassa kan je een toegangsbandje krijgen (10€ waarborg) om zelf 
steeds de deur te kunnen openen naar de groepskleedkamers gedurende de periode van de 
zwemlessen… Graag zeker een toegangsbandje komen ophalen, zeer vervelend als jullie 
steeds aan de kassa moeten vragen om jullie door te laten naar de groepscabines!! 
 

Praktisch: 
Mama’s of papa’s gaan mee naar de groepskleedkamers om de kinderen te helpen 
omkleden en de lesgevers komen de kinderen daar ophalen en terugbrengen! 
 

TER INFO: onze pinguïns & dolfijnen zwemmen ook elke zaterdagochtend van 10u15 tot 
11u, zie extra info “lessenreeks pinguïns & dolfijnen”. De dolfijnen mogen ook aansluiten in 
onze zwemclub, zie info bij de rubriek “recreatieve zwemclub”. 
 
 

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, afgeven aan Sophie of aan de 
lesgevers en 10€ betalen (één schooljaar geldig, tot eind juni 2023). 


