Accommodaties Zwembad Guilini en Zwembad Interbad

KADER PRIVE-LESGEVER / LESGEEFSTER ZWEMMEN

Om de kwaliteit van de zwemlessen te bevorderen is het geven van privé-zwemles enkel mogelijk onder bepaalde
voorwaarden.
Een grootvader die zijn kleinkind leert zwemmen of een sportieve dame die een zwemtechniek aan haar collega wenst
bij te brengen, worden niet beschouwd als privé lesgever.
Een privé lesgever is iemand die het geven van zwemlessen als dienst aanbiedt en hiervoor wordt vergoed.
Wanneer u wordt beschouwd als privé lesgever / lesgeefster van zwemlessen of u wenst als privé lesgever
zwemonderricht in Jan Guilini of Interbad, dient u zich te registreren.
Deze registratie gebeurt door middel van een “aanvraagformulier privé lesgever – lesgeefster zwemmen”.
Naast de algemene gegevens verklaart de kandidaat lesgever op het aanvraagformulier dat hij/zij zich in regel heeft
gesteld met alle fiscale en sociale verplichtingen voor de toepassing van een bijberoep
De kandidaat privé lesgever waarborgt tevens de kwaliteit van de zwemlessen die in Interbad worden gegeven door de
verklaring dat hij/zij een gediplomeerd lesgever is.
Het aanvraagformulier houdt geen exclusiviteitsrecht in, noch de reservatie van voorbehouden banen.
Het geeft enkel – mits in orde met de formaliteiten – de mogelijkheid om zwemlessen te geven in Jan Guilini en
Interbad.

In dit aanvraagformulier wordt tevens kennis genomen van de voorwaarden bij privé zwemles.
Deze zijn :
-

de vastgelegde tijdstippen waarop privé zwemles kan worden gegeven in de zwembaden zijn :
Interbad = dinsdag 16u30 – 18u30 / woensdag 14u – 16u30 / zaterdag 14u – 16u30.
Jan Guilini = woensdag 14u – 16u30 / donderdag 16u15 – 17u45 / zaterdag 14u – 16u30.

-

het reglement van Interne Orde is van toepassing op alle activiteiten en alle bezoekers van het zwembad.

-

de lesgever en de persoon die zwemles krijgt betaalt een toegangsticket conform het geldende
tariefreglement.

-

de personen die les krijgen worden door de lesgever opgehaald en teruggebracht naar het trefpunt:
Interbad = toegewezen kleedzalen dmv bord aan ingang kleedzaal
Jan Guilini = achter glazen wand aan uitgang kleedzaal 1

-

De zwemhal wordt enkel betreden in badkledij, Kinderen worden voor de duur van de les door de privélesgever opgevolgd. Conform het Reglement voor Interne Orde worden de kinderen jonger dan 8 jaar voor en
na de les begeleid door een volwassene.

-

er kan maximaal aan 2 personen tegelijk worden lesgegeven.

-

er wordt geen zwemles gegeven in voorbehouden zwemmersbanen of afgehuurde banen door clubs.

-

Personen die niet kunnen zwemmen mogen niet voorbij de vlaggenlijn in het wedstrijdbad (ook niet met
hulpmiddelen).

-

alle communicatie met het ander publiek gebeurt enkel via personeel eigen aan het zwembad.
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-

de exploitant van het zwembad behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen gedurende de
duur van de registratieperiode. De geregistreerde lesgevers worden hierover per email geïnformeerd.

-

de registratieperiode loopt van 1 september 2021 tot en met 31 december 2023 .

-

de richtlijnen van de redder worden gevolgd

Het aanvraagformulier dient ons te bereiken uiterlijk 1 maand voor de start van de lessen.
Registratie is pas geldig na ontvangst van bevestigingsmail dat je registratie is opgenomen.
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AANVRAAGFORMULIER PRIVE LESGEVER / LESGEEFSTER ZWEMMEN (01/09/2021 – 31/12/2023)

Naam : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Voornaam : ……………………………………………………………………………………………………………………..
B.T.W. nummer / ondernemingsnummer (evt. naam onderneming indien afwijkend van naam)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Woonplaats : ………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon / gsm : …………………………………………………………………………………………………………………
e-mail :
Ik wens les te geven op volgende dagen (keuze te bepalen uit vermelde mogelijkheden)
Interbad
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

Jan Guilini
woensdag 14u00 – 16u30
donderdag 16u15 – 17u45
zaterdag
14u00 - 16u30

16u30 – 18u30
14u00 – 16u30
14u00 – 16u30

Ik wens mij te registreren als privé lesgever / lesgeefster in Interbad. Ik verklaar hierbij de nodige formaliteiten te
hebben voldaan om mij in regel te stellen met alle opleggingen verbonden aan mijn zelfstandige activiteit.
Ik verklaar hierbij tevens dat ik een gediplomeerd lesgever ben en aldus in het bezit ben van een diploma regent
(bachelor) of licenciaat (master) LO / Revalidatiewetenschappen / kinesist of initiator zwemmen ( C) of trainer of
instructeur zwemmen (B) of trainer A zwemmen. Afschrift van het diploma wordt bij de aanvraag gevoegd.
Ik verklaar hierbij het Reglement van Interne Orde te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van het
bepaalde kader zoals opgesteld door de exploitant van het zwembad Interbad.
Ik neem kennis de exploitant van het zwembad het recht behoudt om de voorwaarden te wijzigen gedurende de duur
van de registratieperiode.
Te ondertekenen met de handgeschreven vermelding “gelezen en goedgekeurd” en de datum van aanvraag.
Datum

Handtekening
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