VOORWAARDEN VOOR ZWEMLESSEN.
I DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de zwemschool: Zwemmen Onder Begeleiding, gevestigd te Veenendaal;
b. de Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon, die met de zwemschool een
overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten, terzake van
dienstverlening door de zwemschool en/of opdrachtverlening aan de zwemschool.
c. de Opdracht: de opdracht tot het geven van zwemlessen.
d. de Leerling: degene ten behoeve van wie de Opdracht is verstrekt.
II OPDRACHT
a. Aanmelding voor zwemlessen aan een minderjarige kan worden gedaan nadat
de minderjarige de leeftijd van vijf jaren heeft bereikt.
b. De door de zwemschool gedane aanbieding is geldig gedurende de op de
aanbieding vermelde periode. Bij verschil van enige opgave of mededeling tussen de
aanbieding en de website van de zwemschool geldt de offerte.
c. Indien de zwemles wordt verleend aan een minderjarige dient zijn/haar
wettelijk vertegenwoordiger de Opdracht te verstrekken en de daaraan verbonden
voorwaarden als in privé te aanvaarden.
d. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de
betrouwbaarheid van de aan de zwemschool ter beschikking gestelde gegevens en
bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De adviezen en verrichten
door de zwemschool worden gebaseerd op deze gegevens en bescheiden. De zwemschool
aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook,
indien zij is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te
goeder trouw verstrekt.
e. Aanvaarding van de Opdracht vindt plaats na inschrijving op de website van
de zwemschool.
f. De Opdracht wordt verleend ten behoeve van één persoon en is niet overdraagbaar.

III WET BESCHERMING PERSOONGEGEVENS
a. De gegevens die Opdrachtgever aan de zwemschool verstrekt, worden
vertrouwelijk behandeld conform de bepalingen in de Wet bescherming
persoonsgegevens en worden niet aan derden verstrekt, verkocht of verhuurd.
b. De zwemschool verzamelt uitsluitend persoonsgegevens voor het informeren over
en verlenen en verbeteren van diensten en producten.
c. Voor minderjarigen jonger dan 16 jaar is toestemming van (een)
ouder(s)/verzorger(s) vereist voor verstrekking van persoonsgegevens.
d. Opdrachtgever heeft het recht op inzage in de over hem vastgelegde
gegevens, alsook het recht tot verbetering of verwijdering van over hem vastgelegde
gegevens.
IV WIJZIGING
a. De zwemschool behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om eenzijdig wijzigingen
aan te brengen in deze voorwaarden.
b. Wijzigingen van deze voorwaarden zullen tijdig aan de Opdrachtgever worden
bekendgemaakt.
c. Bij wijziging van het overeengekomen tarief heeft Opdrachtgever het recht de
overeenkomst te ontbinden.

