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Algemene voorwaarden Spurd voor houders  

van een zwemles- of meerbadenticket 

  

Definities   

Partijen: de gebruiker van de diensten van het zwembad (=kaarthouder) en de stichting 

Spurd, statutair gevestigd te Purmerend ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder 

nummer 41234194, hierna Spurd-Leeghwaterbad (=abonnement gever)   

Meerbadenticket: een kaart, waarin de gebruiker een vast aantal keren gebruik kan maken 

van bepaalde specifieke activiteiten binnen Spurd-Leeghwaterbad.   

Zwemlesticket: een tegoed, waarmee de gebruiker het recht krijgt om deel te nemen aan 

bepaalde zwemlesactiviteiten.  

 

 

1. Algemeen   

• Het openstellingsrooster is beschikbaar op de website www.leeghwaterbad.nl en/of via 

de webkassa van het Spurd-Leeghwaterbad 

• Alle activiteiten worden vooraf gereserveerd en middels iDEAL betaald. 

• Spurd-Leeghwaterbad behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen en maakt 

deze onder meer kenbaar op haar website www.leeghwaterbad.nl    

• U kunt gereserveerde activiteiten zelf annuleren en opnieuw op een andere datum 

reserveren 

• Een gereserveerde activiteit kan niet achteraf worden geannuleerd en er vindt geen 

restitutie plaats voor een niet geannuleerde activiteit 

• Spurd-Leeghwaterbad kent voor alle bezoekers toegangsregels die de veiligheid 

waarborgen. Deze toegangsregels zijn onlosmakelijk verbonden met deze algemene 

voorwaarden en maken onderdeel uit van de contractuele relatie tussen Spurd-

Leeghwaterbad en de bezoeker.  

• De toegangsregels zijn zichtbaar opgehangen in de toegangshal van de 

accommodatie.  

• Bij overtreding van deze toegangsregels door bezoeker heeft Spurd-Leeghwaterbad het 

recht om de toegang te ontzeggen of te weigeren. 

  

 

2. Zwemles kinderen: aankopen en reserveren van zwemlestickets  

• Zwemlessen worden aangekocht via de persoonlijke pagina van uw kind in het 

leerlingvolgsysteem (IZM) 

• De aangekochte zwemlessen worden door u zelf ingezet (gereserveerd) in de 

beschikbare lesgroep en op de beschikbare dagen en tijden. 

• U kunt de gereserveerde zwemlessen zelf annuleren en opnieuw op een andere 

datum reserveren 

• Een gereserveerde zwemles kan niet achteraf worden geannuleerd en er vindt ook 

geen restitutie plaats voor niet geannuleerde zwemlessen. 

 

 

3. Inschrijving   

• De inschrijving voor zwemles en overige abonnementen geschiedt via de website 

van het Leeghwaterbad (www.leeghwaterbad.nl) met opgave van naam, adres- en 

contactgegevens.  

• Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens 

worden opgeslagen in de administratie van Spurd-Leeghwaterbad en ten behoeve 

van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden.  

• Spurd-Leeghwaterbad gedraagt zich daarbij volgens de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens.   

• Aan inschrijving zijn kosten verbonden.  

http://www.leeghwaterbad.nl/
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• Na betaling van het inschrijfgeld (via iDEAL) ontvangt de deelnemer een bevestiging 

van de inschrijving en wordt deelnemer op de wachtlijst geplaatst.   

  

 

4. Geldigheid meerbadenkaarten doelgroepactiviteiten of recreatief zwemmen: 

• Een meerbadenkaarten geldt voor alle doelgroepactiviteiten of recreatief zwemmen 

en is een jaar geldig vanaf de aankoopdatum. Er vindt geen restitutie plaats voor 

aangeschafte meerbadenkaarten. 

 

 

5. Beëindiging of wijziging   

• Alle wijzigingen of beëindigingen moeten schriftelijk of via e-mail doorgegeven 

worden. Er vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld of verlopen activiteiten.  

 

 

6. Aansprakelijkheid   

• Aanwezigheid in of deelname aan enige activiteit binnen Spurd-Leeghwaterbad 

is/vindt plaats op eigen risico en laat de eigen verantwoordelijkheid en de individuele 

ouder/wettelijk vertegenwoordiger geheel onverlet.   

• Spurd-Leeghwaterbad is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, zoekgeraakte 

voorwerpen of diefstal van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in 

geval van opzet of bewuste en ernstige nalatigheid van medewerkers of directie van 

Spurd-Leeghwaterbad.  

• Daarnaast is Spurd-Leeghwaterbad nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van 

het niet beschikbaar kunnen stellen van de accommodatie ten gevolge van 

overmacht of technische storingen.   

• Voor zover Spurd in enig geval toch aansprakelijk wordt geacht, dan is deze 

aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar in het betreffende 

geval wordt uitgekeerd.   

• Indien er door overmacht geen les kan plaatsvinden, dan wordt de kaarthouder 

hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.  

• Voor de gemiste activiteit zal opnieuw een activiteit kunnen worden gereserveerd.   

• Deelnemer verklaart bij deze voldoende gezond te zijn om gebruik te maken van de 

faciliteiten die door Spurd-Leeghwaterbad worden geboden. Raadpleeg bij twijfel uw 

huisarts.  

• Beperkende omstandigheden zoals gehoorletsel of epilepsie worden bij elk bezoek 

voor betreding van de accommodatie kenbaar gemaakt aan de receptie. Spurd-

Leeghwaterbad heeft dan het recht om de toegang in dat geval om 

veiligheidsredenen te weigeren.   

 


