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Regels Volwassenen zwemmen 

 
In samenwerking met de dienst Sportbuurtwerk van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost en de stichting 
Kansrijk organiseert de Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 zwemlessen voor volwassenen in het 
Bijlmer Sportcentrum en het Mytylbad. Hieronder vallen zwemlessen voor volwassenen, aquarobics lessen 
en zwemlessen voor dames. 
 
Hieronder volgen regels ingaande per 1 januari 2015. 

 
1. De deelnemers betalen géén inschrijfgeld. 
 

2. Een les van 45 minuten kost € 5,00, te voldoen vóór aanvang van de les. 
 

3. Deelnemers die hun Stadspas tonen, dan wel eenmalig laten registreren, betalen € 4,00 per les. 
 

4. Optie: bij betaling van € 20,00 krijgen deelnemers zonder stadspas 1 gratis les (5 lessen voor de prijs 
van 4). 
De 5 lessen moeten in principe aaneensluitend gevolgd te worden, tenzij er door ziekte of bijzondere 
omstandigheden het normaal volgen van lessen niet mogelijk is. De onderbreking dient door de 
zwemmer te worden gemeld aan de vereniging. Indien de zwemmer hierin in gebreke blijft zal na 2 
maal afwezigheid de inschrijving worden beëindigd. Het recht op terugvorderen van het lesgeld komt 
hiermee te vervallen. 

 

5. Iedere les dient vóóraf betaald te zijn. 
 

6. Er is keuze uit verschillende tijdstippen waarop les gevolgd kan worden: 
 

 Woensdagochtend: 
o Aanvang eerste les: 9:30 uur (45 minuten les) 
o Aanvang tweede les: 10:15 uur (45 minuten les) 

 Woensdagmiddag: 
o Aanvang eerste les: 16:00 uur (45 minuten les) 
o Aanvang tweede les: 16:45 uur (45 minuten les) 
 

 Donderdagavond (alléén dames): 
o Aanvang eerste les: 18:00 uur (45 minuten les) 
o Aanvang tweede les: 18:45 uur (45 minuten les) 

 
7. De lesduur bedraagt 45 minuten, waarbij men geacht wordt minimaal 15 minutenvoor aanvang in het 

complex te zijn en 5 minuten voor aanvang omgekleed in het zwembad te zijn.  
 

8. In principe vallen alleen de zomer- en kerstvakantie uit wegens vakantiedagen, tenzij anders wordt 
aangegeven. 

 
 
 

Contactinformatie 

 
Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870: 

 Rosita Hageman (voorzitter@konaz1870.nl), 06-4112 9456 
 Leendert Hageman (penningmeester@konaz1870.nl), 06-4455 2309 

 
 Coördinator volwassenen zwemmen, email: volwassenen@konaz1870.nl 


