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Aquagym – seizoen 2017/2018
12, 19, 26 juni en 3, 10 en 17 juli 2017 kunt u komen vrij zwemmen in het doelgroepenbad van
10.00 - 11.00 uur. Op 24 en 31 juli is het doelgroepenbad gesloten i.v.m. groot onderhoud!
In de zomervakantie, op 7, 14, 21 en 28 augustus 2017 is er eveneens vrij zwemmen van 10.00 - 11.00 uur in
het doelgroepenbad tegen het normale tarief. Als wij voldoende personeel hebben wordt er zelfs één maal
rond 10.15 uur een les aquagym verzorgd.

Lesdata
september 2017
Maandag
04, 11, 18 en 25

oktober 2017
Maandag
02, 09, 16 en 30
Herfstvakantie 23 t/m 29 oktober 2017

november 2017
Maandag
06, 13, 20 en 27

december 2017
Maandag
04, 11 en 18
Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 7 januari 2018

januari 2018
Maandag
08, 15, 22 en 29

februari 2018
Maandag
05, 12 en 19
Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 4 maart 2018

maart 2018
Maandag
05, 12, 19 en 26

april 2018
Maandag
09, 16 en 23
2 april: 2e Paasdag (geen les)
Meivakantie: 27 april t/m 13 mei 2018

mei 2018
Maandag
14 en 28

juni 2018
Maandag
04, 11, 18 en 25

Let op:
 De lessen dienen aansluitend betaald te worden (m.u.v. de kerstvakantie en de meivakantie).
 Uw polsband blijft te allen tijde persoonsgebonden u kunt deze dus niet uitlenen aan iemand anders.
 Als u komt betalen is het noodzakelijk dat u uw polsband meeneemt, anders kunnen wij niet opwaarderen.
 Zonder polsband of geldige leskaart, heeft u geen toegang tot het zwembad.
 Bij misbruik van polsband, volgt inname wegens misbruik (zonder restitutie).
 Er vindt geen restitutie van lessen plaats, ook niet in het geval van ziekte of als u op vakantie gaat.
 In geval van ziekte (langdurig), kunt u uw leskaart stopzetten met ingang van de volgende maand. U wordt
dan op de wachtlijst geplaatst. Zodra u weer wilt starten met de cursus, dan neemt u contact op met onze
receptie zodat zij u – mits er plaats is – weer op de leslijst kunnen plaatsen.
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