
Inschrijfformulier voor zwemlessen/abonnementen Zwembad “De Baan “te Gouderak 2022 
 
Klantnr.     achternaam               voornaam                            geb.datum       soort les*               leskaart       abonnement        veerkaart        Totaal 
 
 ………     …… ………………   ……………………….   m/v   ……………     ………………      € ………       € ………….         €  ………..   € ……………..        
 
 ………     ……………………    ……………………….   m/v   ……………     ………………      €  ………      €  …………         €  ………     €  …………….  
 
 ………     ……………………    ……………………….   m/v    .………….      ……………..       €  ………       €  ………..          €  ………     €  …………….      
 
 ………     ……………………    ……………………….   m/v    …………..      ……………..       €  ………       €  ………..          €  ………     €  …………….    
  
 ………    …………………….    ……………………….   m/v    …………..       …………….       €  ………       €   ……….          €  ………     €  …………….        
 
 ………    …………………….    ……………………….   m/v    …………..       …………….       €  ………       €  ………..          €…….          €  …………….        
                                                                                                                                                                                                                          __________ 
 *keuze uit:  -   beginners (eerste jaar)                                        
                    -   A, B of C                                                                                                                                                                 Totaal : €  ……………. 
                    -   Baan                                                                                                               
                    -   Zwemvaardigheid 1, 2 of 3                                                                          - € 7,00  per abonnement in voorverkoop : €  ……..…….. 
                    -   Snorkelen                                                                                                                               _________              
                    -   Conditiezwemmen jeugd of volwassenen 
        -   Peuterzwemmen 

                                                                                                                                                                                                   Eindtotaal:  €  …………… 
 
Wij verzoeken u voor 1 april het bedrag per bank over te maken op rekeningnr.NL70RABO0322501873 m.v.v. de KLANTNUMMERS (deze staat op 
elk zwembadpasje). Mocht u nog geen pasje hebben is alleen de naam voldoende. 
Dit inschrijfformulier in een enveloppe, voor 1 april inleveren bij COOP te Gouderak of bij de servicebalie van supermarkt AH in Moordrecht.(Voor een 
veerkaart moet dan ook een recente pasfoto ingeleverd worden). Dit formulier kunt u ook vinden op onze website.                                                                                  
Bij inlevering en betaling na 8 april heeft u geen recht meer op de € 7,00 korting per abonnement!!!                                                                                           

De lesindeling wordt gemaakt naar volgorde van binnenkomst, en alleen kinderen die 5 jaar of ouder zijn op 31 december 2022, komen voor de 

zwemlessen in aanmerking. Het kan soms zijn dat uw kind op een wachtlijst komt, in dit geval krijgt u het lesgeld retour.  

            

                                                                                                                     Naam: …………………………………………………………………………………  

Bijzonderheden:           Adres: …………………………………………………………………………………. 

           Postcode + woonplaats:……………………………………………………………… 

           Tel. Nummer:………………………………………………………………………….. 

                                                                                  E- mail adres:………………………………………………………………………….                

                                                           


