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  Januari 2019 

U schrijft zich bij ondertekening van dit inschrijfformulier in voor deelname aan het speciale 
arrangement voor zwemles, georganiseerd vanuit zwembad De Crommenije (Stichting Zwembaden Zaanstad) 
in samenwerking met Kinderopvang Baloe BV. 
 

Lestijden en dagen 
De A-les is dinsdag en donderdag van 16.30-17.15 uur.  
De B- en C-les is op dinsdag van 17.15-18.00 uur. 
Indien uw kind op deze dag gebruik maakt van de BSO, wordt het vervoer geregeld binnen dit contract. Vervoer 
zonder afname van de BSO kost u €10.- per les. 
 

Kosten 
Voor het pakket diplomazwemmen sluit Baloe een contract af met zwembad De Crommenije en berekent deze 
kosten aan u door: 
Arrangement A- en B-diploma              :          €1089 .- per kind (prijspeil 2019) 
Arrangement A-, B- en C-diploma        :           €1209 .-  per kind (prijspeil 2010) 
 
Facturering voor de pakketten vindt eenmalig of in 2 termijnen plaats op basis van de aanmeldingen die zijn 
aangeleverd door Baloe en zijn goedgekeurd door SZZ. U ontvangt hiervoor een factuur van de administratie 
van Kinderopvang Baloe BV. De prijs is samengesteld op basis van de gemiddelde duur en kosten voor het 
behalen van de zwemdiploma’s binnen SZZ. 
U neemt een volledig pakket af, deze blijft geldend, ook wanneer uw kind stopt bij BSO Baloe, totdat het 
betreffende zwemdiploma is behaald. 
 
Indien u kiest voor een maandkaart, dient u deze zelf aan te schaffen bij het zwembad en maandelijks te 
verlengen bij het zwembad. 
Losse maandkaart 1x per week : €48.40 per kind (prijspeil 2019) 
Losse maandkaart 2x per week : €72.65 per kind (prijspeil 2019) 
 
Voor alle bedragen geldt dat hierover door SZZ 6% BTW berekend wordt en dat deze bedragen jaarlijks per 1 
januari worden geïndexeerd.  
 

Verzorging zwemles en verantwoordelijkheid 
Kinderen die via Baloe voor het diplomazwemmen worden aangemeld, worden op weg naar en van de 
zwemlessen begeleid door een pedagogische medewerker/groepshulp in dienst van Kinderopvang Baloe. De 
pedagogisch medewerkers/groepshulpen van Baloe zijn verantwoordelijk voor de kinderen tot aan het 
moment van overdracht aan de zweminstructeur van SZZ. Vanaf dat moment is de zweminstructeur van SZZ 
verantwoordelijk, tot het moment van overdracht aan de pedagogisch medewerkers/groepshulpen van Baloe.  
Overdracht vindt, onder normale omstandigheden, plaats aan het begin en het einde van de zwemles. Bij ziekte 
of zeer kan hiervan afgeweken worden. 
(Nieuw aan te nemen) SZZ-instructeurs, die de zwemlessen verzorgen voor Baloe, beschikken over een geldige 
Verklaring Omtrent het Gedrag.  
 
De pedagogisch medewerkers/groepshulpen van Baloe bieden hulp ter voorbereiding op de zwemlessen (aan- 
en uitkleden, begeleiden naar het toilet) en verzorgen de kinderen tijdens het vervoer van en naar het 
zwembad. Tijdens de zwemlessen blijft één medewerker in het zwembad aanwezig voor calamiteiten. Voor en 
na het zwemmen zal Baloe zorgdragen voor wat drinken en eten. 
 

Aanmelding en plaatsing zwemles 
Kinderen die via Baloe worden aangemeld voor diplomazwemmen, kunnen vanaf 4½jaar instromen bij het 
diplomazwemmen van SZZ. Kinderen worden geplaatst zodra er een plaats beschikbaar is in de zwemlesgroep 
van SZZ. U krijgt van Baloe bericht over de startdatum, zodra deze bekend is bij Baloe.  
Baloe kan maximaal 8 zwemmers per les vervoeren. Wanneer de groep vol is, zal uw kind op de wachtlijst 
geplaatst worden. Zodra er plek vrij komt, zal er contact gelegd worden met het zwembad over een mogelijke 
startdatum. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gehouden. 
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Bij het invullen en ondertekenen van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met het 
verstrekken van de onderstaande gevraagde gegevens aan Stichting Zwembaden Zaanstad. 
 

Voor- en achternaam kind  

Naam ouder/verzorger  

Adres  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer  

Geboortedatum kind  

Email-adres  

Geplaatst op BSO-locatie  

Opvangdagen  

Gewenste zwempakket A/B of A/B/C * 

Vervoer vanuit Baloe tijdens BSO afname Dinsdag * 

Vervoer vanuit Baloe zonder BSO afname ** Dinsdag * 

Opmerkingen/bijzonderheden 
 

 

 

Datum  

Handtekening  

IBAN   

Voorkeur betaling 100% bij start  /  50% bij start en 50% na 3 maanden * 

 
* Gelieve doorstrepen wat niet van toepassing is. 
** Wanneer u kiest voor vervoer vanuit Baloe zonder BSO afname kost dit u €10,- euro per 
vervoersrit. U ontvangt hiervoor een factuur per maand. 
 
 
 
 
Lever dit formulier in bij de receptie van Kinderopvang Baloe op Dorpsstraat 187.  


