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Yask Voerendaal B.V. 
Sportcomplex Voerendaal De Joffer 
KvK-nummer: 14054830 
High Tech Campus 5 
5656 AE Eindhoven 
Tel. 088-5577650 
www.yasklocaties.nl/de-joffer/  

DEELNEMERSOVEREENKOMST ZWEMLES  

Gegevens van de ouder/verzorger: 

Achternaam ouder/verzorger:…………………………………………………………. Voornaam ouder/verzorger:…………………………………………………… 

Geboortedatum: …………………………………………………………………… man/vrouw:……………………………………………………………………………. 

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

Postcode/woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………….……  Extra telefoonnummer: …………………..……………………………………… 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

Gegevens van de deelnemer: 

Achternaam kind: ………………………………………………………………….………  Voornaam kind: ………………………………………………………………………  

Geboortedatum kind: …………………………………………………………………… jongen/meisje* 

Opmerking/aanvulling: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
____________________________________________________________________________________________________________
Zwemleskeuze*: 
 A-B-C diploma   
 A diploma   
 B diploma   
 C diploma   
Voorkeursdag*:  Maandag / Dinsdag / Woensdag / Donderdag / Vrijdag  
 
Voorkeur wanneer starten met zwemles: (maand en jaartal invullen) 
…………………………………………………………………………………….……………………………… 
Het is mogelijk om 1x of 2x per week deel te nemen aan de zwemles, de kosten per zwemles/per week worden hier nader 
toegelicht:  
 
Kosten zwemles 1x per week  
De kosten per zwemles bedragen €8,- (prijsniveau januari 2022), indien uw kind aan 1 les per week deelneemt bedragen de kosten 
€8,- per les x 4 weken is €32,- incl. BTW.  
 
Kosten zwemles 2x per week  
De kosten per zwemles bedragen €8,-  (prijsniveau januari 2022), indien uw kind aan 2 lessen per week deelneemt bedragen de 
kosten €16,- voor 2 lessen x 4 weken is €64,- incl. BTW. 
 
Voorkeur aangeven hoeveel keer per week uw kind gaat deelnemen aan de zwemles (aankruisen wat van toepassing is): 
 1x per week  
 2x per week 
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De vergoeding voor de zwemles wordt voldaan door middel van automatische incasso. De actuele tarieven zijn te raadplegen op 
website via: https://www.yasklocaties.nl/de-joffer/tarieven/. De betalingstermijn bedraagt 28 dagen, te rekenen vanaf de datum 
waarop de eerste zwemles is gepland.  
 
Wijze van betaling*:  automatische incasso iedere 4 weken  
 
Gegevens rekeninghouder (alleen invullen bij incasso): 

IBAN nummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

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

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode/woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Yask Voerendaal B.V. doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar 
uw bank om het lesgeld voor de betreffende zwemles  van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag 
van uw rekening af te schrijven conform de opdracht van Yask Voerendaal B.V.. Daarnaast heeft u kennis genomen van het 
incassant ID: ………als referentie voor de incasso-opdrachten. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Algemene voorwaarden: 
Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden zwemlessen Yask Voerendaal B.V. (versie januari 2022), hierna te noemen: 
‘voorwaarden’ van Yask Voerendaal B.V. van toepassing. Deze voorwaarden zijn als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd alsmede 
te raadplegen op (algemene voorwaarden op website van Yask Voerendaal B.V.). Door acceptatie van deze overeenkomst verklaart 
Deelnemer/ ouder / verzorger de voorwaarden van Yask Voerendaal B.V. (versie januari 2022) te hebben ontvangen, kennis te 
hebben genomen van en akkoord te zijn met de inhoud daarvan. 
 

 
Voor akkoord: 
 
Overeengekomen en getekend te:  ………………………………………………….. op …………………………………………………………………………………………. 
 
Yask Voerendaal B.V.  
 
 Ouder/verzorger 
Naam: ……………………………………………………………………………………… Naam: …………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Handtekening: Handtekening: 
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