
              
              
     INSCHRIJF-FORMULIER: 

 
Voor / achternaam  : .......................................................  M / V 
 
Adres    : ....................................................... 
 
Postcode / Woonplaats : ....................................................... 
 
Telefoonnummer:  : ..................................... …………. 
 
Contact in geval van nood : Naam: …………………. Tel: ................................   
 
Geboortedatum  : ......./....../............ Beroep:  ..................................... 
 
E-mail    : ....................................................... 
 
Bijzonderheden*  : ....................................................... 
*Ziekte of beperking 
 
Voorkeursdagen:  
 
 

AGO-zwembad, Diemen 
 
 
Maandag mannenzwemmen 
 
□ 20:00 - 20:40uur (groepsles) 

 

AGO-zwembad, Diemen 
 
 
Woensdag vrouwenzwemmen 
 
□ 18:30 - 19:00uur (privéles) 

□ 19:00 - 19:30uur (privéles) 

□ 19:30 – 20:10uur (groepsles) 

□ 20:10 – 20:50uur (groepsles) 
□ 20:50 – 21:30uur (groepsles) 

Sportfondsenbad 
Amsterdam-Oost 
 
Vrijdag vrouwenzwemmen 
 
□ 21:00 - 21:40uur (groepsles) 

 

 
 
Aantal te volgen lessen:   Betaalwijze-voorkeur:  
□ 1 les per week             □ Ik betaal het gehele bedrag contant aan de kassa bij het zwembad 

□ 2 lessen per week            □  Via overschrijving naar rekening voorafgaand aan de betaal- 
                   periode 

□ 3 lessen per week            □ Ik machtig Life in Control het bedrag maandelijks af  te schrijven 
                                                                                     van mijn bankrekening, middels bijgaande machtigingsformulier 

 
Ingang overeenkomst: ....../....../............ loopt tot:  ....../....../............ 
                                        (datum eerst volgende les)         (datum einde overeenkomst)                             
De overeenkomst wordt na het eerste cursus jaar, zonder voorafgaande opzegging, steeds met 1 maand stilzwijgend 
verlengd. 
 
 



 Algemene voorwaarden  
 
Wij werken volgens het Protocol Gedragsregels Zwembaden. 
 
Inschrijfkosten 
- Deze kosten zijn eenmalig € 10,- op het moment dat u het inschrijfgeld heeft voldaan, wordt u zo spoedig mogelijk 

ingedeeld in één van onze lessen, rekening houdend met uw voorkeur. 
 
Betaling van het lesgeld 
- Lesgeld dient voorafgaand aan de betaal-periode betaald te worden. De betaal-periodes staan vermeld op de 

website. Deze verschillen per locatie!   
- Betalen kan op drie manieren;  

 
§ U kunt dit voorafgaand aan de periode overmaken op bankrekening: NL78 INGB 005889426 t.n.v. Life in 

Control  te Amsterdam. 
§ Ook kunt u het gehele bedrag voorafgaand aan de periode contant aan de kassa bij het zwembad voldoen. Dit 

kan een half uur voorafgaand aan de les. 
§ Of via een machtingsformulier per maand van uw rekening af laten schrijven. 

 
- U dient zelf bij te houden op welke data het lesgeld betaald dient te worden. U kunt een overzicht van de betaaldata 

vinden op de website. 
 
Te laat met betaling 
- Bij inschrijving krijgt u een jaarplanning, deze dient u goed te bewaren en de betaaldata aan te houden die daar op 

vermeld staan. De jaarplanning wordt gezien als eerste officiële herinnering.  
- Wanneer u het lesgeld niet op tijd heeft voldaan, sturen wij u nog een (2e) herinnering, 

deze wordt gestuurd per post.  
- Indien u niet het totale verschuldigde lesgeld heeft voldaan zijn wij genoodzaakt u bij de les te weigeren.  
- Is er na de 2e herinnering nog steeds niet het totaal verschuldigde bedrag voldaan, dan wordt u als debiteur 

doorgestuurd naar een extern (incasso)bureau en deze zal gerechtigd zijn bij u alle kosten te vorderen, die door de 
niet-betaling zijn veroorzaakt. 
 

Les gemist of te laat 
- Als u een les mist kan deze niet worden terugbetaald of ingehaald. 
- Wees op tijd, zodat u volledig van de voor u gereserveerde tijd gebruik kunt maken van uw les. 
 
Vrijzwemmen 
- U betaald voor de les. Als u voor of na de les nog wil vrij zwemmen of gebruik wilt maken van het bubbelbad, 

dient u entree te betalen. Als u een entree voor het vrij zwemmen heeft betaalt, krijgt u een stempel. Zo kan de 
toezichthoudster zien dat u betaald heeft.  
 

Aansprakelijkheid 
- Life in Control stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele gestolen of kwijtgeraakte eigendommen.  
 
Voorkeurstijden 
- Voorkeurstijden kunnen, na eventuele doorstroom naar een volgende groep met een hoger zwemniveau, afwijken 

van de voorheen gevolgde zwemlestijden. We werken met groepen van maximaal 10 leerlingen en willen daarmee 
de kwaliteit van de lessen bewaken, om genoeg individuele begeleiding te waarborgen. Zodra er in dat geval weer 
een plek op de door u opgegeven "voorkeurstijd" vrijkomt, zullen we u daar met voorrang een aanbieding voor 
doen.  

 
Zwemkleding 
- U wordt alleen in zwemkleding toegestaan in het zwembad en in de lessen.  
- De privé-hokken in het zwembad dient u na het omkleden bij binnenkomst leeg achter te laten.  
- Er is een mogelijkheid om gebruik te maken van kluisjes. 
 



Overeenkomst en opzegtermijn 
- U ondertekend een overeenkomst voor een jaar.  
- De overeenkomst wordt na het eerste cursus jaar, zonder voorafgaande opzegging, steeds met 1 maand telkens 

stilzwijgend verlengd. 
- Bij voorkeur kunt u uw inschrijving per email opzeggen via vrouwenvoorvrouwen@gmail.com of 

mannenvoormannen@gmail.com .  
- Indien u geen beschikking tot internet heeft, kunt u schriftelijk uw opzegging afgeven in tweevoud. Dit kan bij het 

zwembad tijdens de zwemtijden van Life in Control. Uw krijgt dan een van uw opzeggingen weer mee terug met 
ontvangstbevestiging middels een bedrijfsstempel en datum van ontvangst.  

- Wanneer er niet een maand voor de overeenkomst afloopt wordt opgezegd dient u alsnog de daarop volgende 
maand het lesgeld te betalen.  

 
Ik ga akkoord met de bovenstaande algemene voorwaarden:         
 
Plaats: _____________________________      Datum:     _____________________________ 
      
 
Naam: _____________________________     Handtekening:   _____________________________                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Life in Control,  K.v.K. 58161023                       



                                                                                                                                        
 
Machtigingsformulier         
voor doorlopende automatische incasso 
 
 
1. Gegevens opdrachtgever 
 
 Naam    _______________________________________________ 
  
 Adres    _______________________________________________ 
     __ __ __ __  __ __ 
 Postcode   __ __ __ __  __ __   Plaats _____________________ 
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 Rekeningnummer  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 af te schrijven bedrag  
 
2. Gegevens incassant 
 
 Naam    Life in Control 
  
 Adres    OEVERZEGGESTRAAT 136 
 
 Postcode   1087 BW   Plaats: AMSTERDAM 
     __ __ __ ,  __ __ 
 Bedrag    __ __ __ ,  __ __ 
 
 Reden afschrijving bedrag _______________________________________________ 
 
 Het bedrag wordt  __ __ - __ __ -   __ __ __ __ 
 afgeschreven op  __ __ - __ __ -   __ __ __ __ 
   
 
3. Ondertekening opdrachtgever 
     __ __ - __ __ -  __ __ __ __ 
 Datum    __ __ - __ __ -  __ __ __ __ 
  
 Plaats    ________________________ 
     ________________________ 
 Handtekening 
 
     ________________________ 
 
 
Met het ondertekenen van dit machtigingsformulier geeft de opdrachtgever toestemming om 
eenmalig/doorlopend een bedrag van zijn/haar bankrekening af te laten schrijven. 
Het betreft hierbij een machtiging met een weigeringstermijn van 56 dagen. 
 
Belangrijk voor u: 
- U machtigt Life in Control om een bedrag af te schrijven totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt. 
- Het bedrag wordt op de laatste werkdag van de maand afgeschreven. 
- Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen. 
 
Machtigingsformulier Life in Control  ingeschreven bij de K.v.K. te Amsterdam onder nr.  58161023 



 


