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PAKKET VOOR HET B EN C DIPLOMA 

 

Wij vinden het belangrijk dat jouw kind straks zwemveilig is, jij ook?  

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

De commissie Opleidingen vindt het wenselijk dat de kinderen die bij ons zwemmen het  

A, B én C diploma behalen. In ons waterrijke land is het C diploma zeker geen luxe.  

Met het C diploma op zak ben je zwemveilig! 

 

Om de kinderen te stimuleren dat ze ook daadwerkelijk doorgaan tot en met 

het C diploma hebben we natuurlijk al onze dolfijn, waarbij de kinderen de 

laatste stukjes krijgen bij het behalen van het C diploma. 

Om het voor jou als ouder financieel aantrekkelijker te maken, bieden wij je 

een pakket aan, het B/C pakket.  

 

 

Wat houdt dit pakket in? 

Elke 13 weken is er een afzwemmoment. Kinderen zouden dus in circa 26 lesweken het  

B en C diploma kunnen behalen. Zo’n 70 procent van de kinderen lukt dit!  

In het pakket zit de garantie dat jouw kind, ongeacht het aantal benodigde zwemlessen, het  

B en C diploma bij ons zal behalen. Na 26 weken stopt voor jou de betaling, terwijl de lessen 

voor jouw kind gewoon doorgaan, zolang jouw kind dit nodig heeft. Hierbij gaan wij er 

uiteraard van uit dat jouw kind de lessenreeks niet veelvuldig onderbreekt. 

 

Wat kost het B/C pakket? 

Het pakket, circa 26 lesweken inclusief het diplomageld, kost € 200,00.  

Normaal betaal je hiervoor € 186,00 aan lesgeld en tweemaal € 12,00 diplomageld, dat is 

totaal € 210,00. Je bespaart dus sowieso € 10,00. Mocht jouw kind langer nodig hebben dan  

26 weken dan loopt jouw voordeel op. 

Deze € 200,00 betaal je niet meer via de tot dan toe gebruikelijke betalingswijze. Het 

bedrag kan (bij voorkeur) in één keer contant voldaan worden of in vier termijnen van  

€ 50,00 bij Leonie Heemstra.  

Leonie zorgt ervoor dat het geld afgedragen wordt aan de ledenadministratie.  

Als je kiest voor het B/C pakket dan ontvang je van ons bijtijds per mail een lijst met data 

waarop de contributie kan worden voldaan.   

 

Mede namens de commissie Opleidingen 

Leonie Heemstra 

Coördinator ABC-zwemmen 

 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Leonie: abc@aquarijn.eu  
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