Betreft: Toegangssysteem Fitland

september 2013

Beste ouders,
U heeft besloten met uw kind bij Fitland te gaan zwemmen. U heeft daarmee een goede keus gemaakt.
Hieronder volgt uitleg betreffende het toegangssysteem van Fitland. De volgende mogelijkheden kunnen op u van
toepassing zijn:
1.
•
•
•

U bent al lid van Fitland:
u staat bij Fitland geregistreerd en uw inschrijfgeld is voldaan
u beschikt over een relax-polsband die u ook bij het baby-, peuter- en kleuter-zwemmen kunt gebruiken
elke keer dat u met uw kind gaat zwemmen geeft u dat door aan de balie-medewerker van Fitland. Dan gaat het niet
ten koste van uw sport-beurten.

2.
•

U bent nog geen lid van Fitland:
u laat zich bij uw eerste bezoek aan Fitland registreren en betaalt € 13,75 inschrijfgeld. (Dit is de helft van het normale
bedrag, omdat u bij Spetterpret al € 10,- betaalt)
u krijgt een relax-polsband in bruikleen tegen betaling van een borgsom van € 12,75. (Als u stopt met zwemmen bij
Spetterpret en u levert de polsband binnen 12 maanden na het stoppen in bij de balie van Fitland dan krijgt u de
borgsom terug. Na 12 maanden vervalt het recht op terugbetaling van de borgsom.
als u besluit om in de toekomst zelf bij Fitland te gaan sporten dan staat u al geregistreerd en zijn er geen
inschrijfkosten meer verschuldigd. Dat dient dan wel te gebeuren binnen een jaar nadat u gestopt bent met het
zwemmen met uw kind.

•

•

De relax-polsband stelt u in staat:
a.
toegang te verkrijgen tot Fitland
b.
een kluisje te gebruiken
c.
evt. consumpties te betalen aan de bar (er kan ook contant betaald worden)
Van mogelijkheid c. kunt u gebruik maken als u geld op de polsband stort aan de balie.
Belangrijk: Iedereen die een les komt inhalen dient dit door te geven aan de baliemedewerker van Fitland.
Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Fitland (tel.0485-455000).
Wij wensen u veel plezier met het zwemmen met uw kind.
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