
Algemene voorwaarden ZwemMee 
 
Artikel 1: Organisator 
1.1 ZwemMee, vertegenwoordigd door A.M. Gerbrands, staat geregistreerd in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 75709724. 
1.2. ZwemMee heeft een BTW-nummer NL001984635B35. 
 
Artikel 2: Aanbod 
2.2 A.M. Gerbrands geeft lessen, trainingen, cursussen en adviezen op het gebied van zwemmen, 

(sport-)voeding en leefstijl.  
 
Artikel 3: Aanmelding 
3.1 Een meerderjarige kan zichzelf aanmelden door contact op te nemen via het contactformulier op 

de website, via de telefoon of via een bericht via WhatsApp. 
3.2 Een aanmelding wordt in behandeling genomen nadat deze door A.M. Gerbrands telefonisch of 

per e-mail is bevestigd.  
 
Artikel 4: Betaling deelnamefee  
4.1 De voor de lessen, trainingen, cursussen en het adviezen verschuldigde deelnamefee dient 3 

dagen voor aanvang van de de lessen, trainingen, cursussen en adviezen bijgeschreven te zijn op 
rekeningnummer NL24 KNAB 0259 5845 68 ten name van A.M. Gerbrands, ZwemMee. 

4.2 Indien de deelnamefee niet uiterlijk op het in het in artikel 4.1 genoemde moment is 
bijgeschreven is deelname uitgesloten. 

4.3 Annulering van een les, training, cursus of advies (of een deel hiervan) geeft geen recht op 
restitutie van de deelnamefee. In overleg met de deelnemer zal de geannuleerde bijeenkomst 
worden ingehaald op een andere datum. 

 
Artikel 5: Gebruiks- en gedragsregels 
5.1 De deelnemer dient zich te houden aan de voor de zwemlesaccommodatie/leslocatie geldende 

gebruiks- en gedragsregels en dient alle door het personeel en/of de van A.M. Gerbrands te 
geven aanwijzingen stipt op te volgen.  

5.2 De deelnemer dient zich rechtmatig en zedelijk te gedragen jegens de A.M. Gerbrands en jegens 
andere deelnemers.   

5.3  Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van het gestelde onder punt 5.1. het niet houden 
aan het gestelde onder punt 5.2 leidt tot onmiddellijke beëindiging van de lessen, trainingen, 
cursussen en het adviezen zonder recht van enige terugbetaling van de betaalde deelnamefee.  

5.4 De deelnemer dient relevante medische zaken vooraf aan de les, training, cursus of advies te 
melden aan A.M. Gerbrands. 

 
Artikel 6: Aansprakelijkheid 
6.1  A.M. Gerbrands is nimmer aansprakelijk voor directe- en indirecte schade die deelnemer lijdt 

gedurende de deelname aan lessen, trainingen, cursussen en adviezen, tenzij er sprake is van 
opzet of grove schuld aan de zijde van A.M. Gerbrands. 

6.2 Indien A.M. Gerbrands aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot 
het bedrag en de gevallen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van A.M. Gerbrands 
dekking biedt. 

6.3 Deelnemer is jegens A.M. Gerbrands aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik van de 
accommodatie door zijn of haar toedoen wordt veroorzaakt. 

 
  



Artikel 7: Wijziging trainingsplanning 
7.1 A.M. Gerbrands behoudt zich het recht voor om tussentijds wijziging aan te brengen in de 

planning van de lessen, trainingen, cursussen en adviezen, indien zij dit noodzakelijk acht.  
 
Artikel 8: Privacybescherming  
8.1 A.M. Gerbrands voldoet wat betreft de omgang met privacygevoelige gegevens aan de AVG en 

zal deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de communicatie met de 
deelnemer en de lessen, trainingen, cursussen en adviezen. 

8.2 Tijdens de trainingen worden video-opnames en/of foto’s gemaakt. Deze foto’s en/of video-
opnames worden gebruikt ten behoeve van de trainingen zelf.  

8.3 Voor zover A.M. Gerbrands de video-opnames of de foto’s wil gebruiken voor haar website, 
social media e.d. zal zij de deelnemer hier vooraf toestemming voor vragen. 

 
Artikel 9: Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
9.1 Op de overeenkomst tussen A.M. Gerbrands en de deelnemer is Nederlands recht van 

toepassing. Eventuele geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het 
arrondissement Den Haag. 

  


