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Beste ouders 

Binnenkort hebben we het genoegen, uw kind, in onze zwemschool, te verwelkomen volgens de kalender van de 
franstalige scholen. 

In bijlage vindt u het rooster van de zwemlessen (onder voorbehoud van wijziging door Triton of ten gevolge van 
nieuwe overheidsmaatregelen). 

Sports d'ô schenkt uw kind  een badmuts, neem als zwemoutfit een traditioneel badpak (geen short), vermijd tevens 
zwemsuits, want als uw kinderen naar het toilet moeten, is dat erg vervelend voor onze begeleidster. 

Wij herinneren u eraan dat u, tijdens uw bezoek, zich absoluut laan het onthaal moet melden, om er de voor- en 
achternaam van uw kind door te geven, u kunt zich nadien naar de collectieve kleedkamers begeven. 

Op elke collectieve kleedkamer die aan Sports d'ô  toegewezen wordt, wordt aangegeven of het een om de 
kleedkamer  voor de  kleinste zwemmers gaat, of om die van de tienermeisjes of tienerjongens gaat. Enkel de ouders 
van  de kleintjes die hulp nodig hebben bij het omkleden, begeleiden hun kind naar de kleedkamer; de toegang tot 
de kleedkamers voor tieners wordt echter, ten strengste aan de ouders verboden. 
Een begeleidster neemt het, tussen de kleedkamers  en de monitoren die zich reeds in het zwembad bevinden, over. 

Wij verzoeken u de vestiging te verlaten zodra uw kind naar de les vertrokken is. U  kunt hem dan, na de zwemles,  in 
dezelfde kleedkamer komen ophalen. 

Indien u in te vullen documenten hebt (mutualiteit / gemeentepapier), gelieve deze te scannen en naar het volgend 
mailadres op te sturen:  info@sportsdo.be; indien dit niet mogelijk is, gelieve ze aan het onthaal af te geven en ze 
daar, tijdens de volgende les, weer op te halen. 

Voor betalingen vindt u al onze prijzen op onze site terug. 

Volgens uw keuze: 

Per periode van september tot januari: kunt u meteen betalen met enkel de voor- en achternaam van het kind als 
vermelding 

Per jaar: kunt u een gerspreide betaling van  3 gelijke delen  uitvoeren, waarvan u het 1ste deel onmiddellijk 
betaalt,  u het tweede deel uiterlijk tegen november betaalten het 3de schijf betaalt u tegen januari.  Ook hier wordt 
enkel  de voor- en achternaam van het kind als vermelding aangebracht. 

Rekeningnummer: BE32 0689 0553 1302 

Denk eraan dat het 2e kind recht heeft op 5% korting, het 3e kind geniet van  10% korting en de anderen kinderen 
op 15%. 

De toegangsprijs tot het zwembad (enkel voor de les) is in het abonnement inbegrepen. 

Bij afwezigheid van uw kind, worden wij graag per e-mail of telefoon verwittigd. 

Die zwemles gaat helaas verloren, deze kan niet verplaatst, noch terugbetaald worden. Heeft uw kind echter een 
medisch attest voor langer dan één maand, dan worden de niet gegeven lessen, terugbetaald. 

Het hele Sports d'O team dankt u voor uw vertrouwen en wenst u een goede start van het sportseizoen. 

    


