
Intern reglement LAGO WaiWai ‘De Waterperels’  
 

Beste sportieveling, ouders en begeleiders,  

Wij heten u van harte welkom in de Zwemacademie van zwembad ‘De Waterperels’.  

Voor een goed verloop van de zwemlessen gelden volgende regels: 

1)  Gelieve u aan te melden op de dag en het tijdstip, vermeld op de inschrijving. 
 

2) Bij elke les kan men slechts maximum 15 minuten voor aanvang de kleedkamers betreden. Het is 
verplicht ten laatste 15 minuten na de les aangekleed het complex te verlaten. De tarieven voor 
de zwemlessen zijn enkel voor de zwemles zelf tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Wil men 
aansluitend in het zwembad blijven dan moeten de ouders een ticket kopen of een tien beurten 
kaart. 

 
3) De lesgever komt de kinderen ophalen in de groepscabines of individuele kleedkamers. Kinderen 

mogen dus niet op eigen verantwoordelijkheid naar het zwembad gaan. 
 

4) Tijdens de zwemlessen is het de ouders of begeleiders van kinderen niet toegestaan contact te 
hebben met de kinderen, op welke wijze dan ook (vb. oogcontact, roepen, aanmoedigen, 
enz…).  Dit stoort de lessen en vertraagt het lesritme.  

 

5) Ouders of begeleiders van kinderen die gedurende de les in het rest-eau-café wachten, wordt 
gevraagd een consumptie te nemen. Schrijf je een broertje of een zusje mee in de zwemclub krijgt 
u een bon van de horeca van 10 euro.  
 

6)  Bij baby- en peuterzwemmen mag er één ouder de lessen mee volgen.  De toegang van deze ouder    
is inbegrepen in de prijs.  Het is niet toegestaan om met 2 ouders de lessen bij te wonen daar dit 
de kinderen te veel afleidt.  

 

7)  Uw kind is pas definitief ingeschreven voor de lessenreeks na voldoen van het lesgeld. Betaalde 
lessenreeksen worden enkel gerestitueerd op voorleggen van een doktersbriefje verminderd met 
€ 30,- administratiekosten. Zonder ziektebriefje is terugbetaling niet mogelijk. 

 

8)  Bij afwezigheid door langdurige ziekte kan, mits het tijdig binnenbrengen van een doktersattest,de 
beurten terug storten op de geldbeugel.  Vervallen beurten kunnen op geen enkele manier 
gerecupereerd worden. 

 

9) De voorschriften inzake de zwemkledij dienen strikt nageleefd te worden.  Dit houdt in een 
aanpassende zwembroek.  Een zwemshort kan enkel en alleen indien ze duidelijk tot boven de knie 
komt.  Voor meisjes adviseren wij een badpak. 

 

10) Het materiaal van de zwemacademie kan enkel gebruikt worden tijdens de lessen. 
 

11) Het kind dat ingeschreven staat kan tijdens de lopende lessenperiode gratis komen zwemmen. 
Vergezellende personen dienen een afzonderlijk toegangsticket aan te kopen. 

 

 

Sportieve groeten en veel succes! 


