
Algemene voorwaarden van Zwemschool Riva, gevestigd te Hengelo OV 

 
A. Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Zwemschool Riva en de wederpartij gesloten, waaronder begrepen overeenkomsten 

betreffende aquarobic, MBVO, zwemlessen, enz.  
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen zwemschool Riva en de wederpartij zijn overeengekomen. 
3. Voorwaarden van een ander dan die van zwemschool Riva zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Zwemschool Riva uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
B.  Prijzen 
1. Indien na het tijdstip van het totstandkoming van de overeenkomst door de overheid of vakorganisatie wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of 
sociale bepalingen, heeft Zwemschool Riva het recht om haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen. 
C. Annuleren 
1. Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert, is deze alsdan gehouden om de kosten van Zwemschool Riva, die zij in alle redelijkheid heeft gemaakt, te voldoen. Van 
annulering kan slechts sprake zijn, in het geval de overeenkomst reeds tot stand is gekomen, doch dat partijen feitelijk nog geen uitvoering aan hun verplichtingen hebben 

gegeven. Indien dit laatste wel het geval is, dient de overeenkomst te worden opgezegd, zoals in art.7 is omschreven. In geval van annulering kunnen derhalve slechts de op dat 

moment door Zwemschool Riva in redelijkheid gemaakte kosten van de wederpartij worden gevorderd. 
D. Overmacht 
1. Zwemschool Riva kan in geval van overmacht de overeenkomst annuleren, dan wel haar verplichtingen opschorten, dan wel de overeenkomst wijzigen tot het tijdstip waarop 

de overmachtsituatie ophoudt te bestaan; 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Zwemschool Riva liggen en op grond waarvan 

redelijkerwijs van Zwemschool Riva geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard 

ook of hoe genaamd kan doen gelden, daaronder begrepen de volgende hieronder opgesomde omstandigheden, waarvan de opsomming uitdrukkelijk niet limitatief is: ziekte van 
personeel van zwemschool Riva, brand, werkstaking, verkeersbelemmeringen, vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden. 
E. Betaling, wanprestatie en ontbinding 
1. Alle betalingen geschieden hetzij contant (pinnen), hetzij per automatische incasso, zulks ter keuze van Zwemschool Riva, voor aanvang van de cursus of in de eerste week 
van de maand, zijnde een vooruitbetaling. 

2. Voor de pakketten geldt een aanbetaling van € 50,00 of betaling in één keer. 
3. De wederpartij is niet bevoegd op de prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Voorts is het de wederpartij niet toegestaan 

enige voor hem uit deze of daarmee samenhangende overeenkomsten met Zwemschool Riva voortvloeiende verplichtingen op te schorten. Indien de wederpartij niet tijdig aan 

zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal de wederpartij alsdan een bedrag ad € 2,50 verschuldigd zijn, dan wel ter keuze van Zwemschool Riva, de kosten zoals hierna onder  

lid 5 beschreven. In het geval de wederpartij niet-tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat er een nadere 
ingebrekestelling vereist is. Alsdan is Zwemschool Riva gerechtigd de dan geldende wettelijke rente te vorderen vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is gebleven te 

voldoen aan de hiervoor gestelde betalingsverplichting. 
4. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke 
kosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 50,00. Als Zwemschool Riva aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke 

redelijkerwijs noodzakelijk waren om de vordering geïncasseerd te krijgen, komen deze, hogere, kosten voor vergoeding in aanmerking. 
5. Naast de in dit artikel vermelde recht heeft Zwemschool Riva eveneens, indien de wederpartij in staat van faillissement mocht worden verklaard, of zijn faillissement wordt 
aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, al dan niet voorlopig dan wel definitief, zijn (on)roerende goederen in beslag zijn genomen, 

of indien hij het voornemen heeft Nederland te verlaten, het recht de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst als 

ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van Zwemschool Riva. In alle gevallen zullen vorderingen die Zwemschool Riva op de wederpartij heeft terstond opeisbaar zijn. 
F. Inschrijving 

1. Inschrijven geschiedt telefonisch, via de website of via e-mail. De inschrijving is pas definitief als de (aan)betaling voor de zwemcursus op onze rekening is bijgeschreven. 

G. Aansprakelijkheid 
1. Zwemschool Riva is enkel en alleen aansprakelijk voor de door de wederpartij aan te tonen schade die het directe en onmiddellijke gevolg is van opzet of grove schuld van 

Zwemschool Riva ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst. Voor zover Zwemschool Riva ingevolge dit artikel aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt 

tot het door haar verzekeraard maximaal uit te keren schadebedrag- voor zover noodzakelijk en relevant. 
2. Zwemschool Riva is nimmer aansprakelijk voor kosten, schade, of interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 

a. overmacht zoals in artikel D van deze voorwaarden is omschreven; 
b. daden, nalatigheden van de wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem zijn aangewezen; 
c. enige of andere van buitenaf komende oorzaak. 

H. Opzegging 
1. Zwemschool Riva en de wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van één maand opzegtermijn, welke opzegtermijn zal aanvangen aan 
het einde van de maand waarin de opzegging plaats vindt. In het geval van opzegging wordt er geen inschrijfgeld of inhaallessen verrekend. Opzegging dient schriftelijk aan de 

andere partij te worden medegedeeld. 
I. Deelname zwemlessen 

1. Om deel te kunnen nemen aan de zwemcursus A dient de leerling minimaal 4,5 jaar te zijn bij aanvang van de cursus. 

2. Om deel te kunnen nemen aan de zwemcursus B dient de leerling in het bezit te zijn van diploma A. Leerlingen voor wie bij Zwemschool Riva een A en B pakket hebben 
gekocht hebben te allen tijde voorrang voor deelname aan de B cursus. Alle andere leerlingen zullen zo nodig op een wachtlijst worden geplaatst. 

J. Garantiebepalingen 

1. De zwemcursus voor het A diploma duurt 7 tot 8 maanden. Als de leerling niet direct na afloop van de cursus kan afzwemmen voor het A diploma en wel alle lessen heeft 
gevolgd, dan worden er voor de vervolglessen die nodig zijn tot het behalen van het A diploma geen extra kosten berekend. 

2. De zwemcursus voor het B diploma duurt 3 maanden.  

3. Voor het diploma zwemmen, zullen de eisen van ZwemOnderwijsNederland worden gehanteerd. 
4. De garantiebepalingen vervallen wanneer een leerling 2 x heeft verzuimd aanwezig te zijn op de lessen. Bij langdurig verzuim door ziekte zal, na het overleggen van een 

doktersverklaring, de garantie worden verlengd. Vervolg les zal alleen op aangeven van de instructeur en in overleg met de ouders plaatsvinden. 

5. De garantie bepalingen gelden alleen voor kinderen die geen lichamelijke en/of geestelijke beperkingen hebben. Deze moeten vooraf doorgegeven worden, zodat de 
instructeurs kunnen bepalen of er extra lessen nodig zijn voor het behalen van het A en/of B diploma. 

K. Restitutie aanbetalingen en/of lesgelden 

1. Indien u na de aanbetaling ze zwemcursus wilt annuleren is dit mogelijk tot één maand voor aanvang van de betreffende zwemcursus en ontvangt u 75% van het aanbetaalde 
bedrag retour. Indien u later dan één maand voor aanvang van de zwemcursus of tijdens de zwemcursus wilt annuleren is restitutie van de aanbetaling en/of lesgeld niet mogelijk. 

L. Veiligheid 

1. Alle lessen worden met de grootst mogelijke zorg voorbereid en gegeven. 
2. Eventuele lichamelijke en/of geestelijke beperkingen dienen voor aanvang van de betreffende zwemcursus te worden doorgegeven. Dit is nodig om de instructeurs in de 

gelegenheid te stellen om de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

M. Privacybescherming 

1. Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld conform de WBP ( wet bescherming persoonsgegevens). Beschikbare 

gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. 

N. Vernietiging 

1. Eventuele vernietiging van één van de bepalingen, genoemd in deze voorwaarden, tasten de gelding van de overige bepalingen niet aan. 

O. Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle overeenkomsten tussen Zwemschool Riva en de wederpartij, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen Zwemschool Riva en de wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de 

competentie van de kantonrechter behoren, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Zwemschool 

Riva haar woonplaats heeft, dan wel door een door Zwemschool Riva nader aan te wijzen rechter. 
P. Deponering 
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder het nummer 
Q.  Slotbepalingen 

1. Bij inschrijving voor een cursus bij Zwemschool Riva aanvaardt u deze algemene voorwaarden. 

 


