
 

Verkort protocol Zuidwester Dienstencentrum t.b.v. deelnemers hydrotherapie   

 

Algemeen: 

• Deelname is alleen mogelijk voor leden. 

• Deelname is geheel voor eigen risico en verzekering. 

• De eerste 3 lessen zijn proeflessen en gratis bij eerste deelname. Deze moeten binnen één 

maand na de start van de 1e les worden gevolgd, tenzij een les van de zijde van Zuidwester 

Dienstencentrum vervalt. Vóór de derde les moet de nieuwe deelnemer doorgeven aan de 

coördinator beweegactiviteiten (Ans van Gool) of hij/zij doorgaat 

• Opmerking: een proefles is alleen mogelijk indien er nog niet eerder van proeflessen gebruik 

is gemaakt bij dezelfde locatie. 

 

• Elke nieuwe deelname of uitbreiding van deelname is voor minimaal een kwartaal.  

• Bericht van beëindiging van deelname dient vóór het einde van de tweede maand 

van het kwartaal schriftelijk te gebeuren bij de coördinator hydrotherapie (adres: zie 

onderaan deze brief)  

• Wijziging van deelname groep gebeurt in principe met ingang van een nieuw kwartaal. 

Tussentijdse wijziging kan in onderling overleg met de coördinator hydrotherapie en de 

contactpersoon van de betreffende groep 

• De deelnemer die in voorgaande jaren bij Deltasport  of de Zuidwester heeft deelgenomen en 

die deelname heeft opgezegd, heeft bij opnieuw aanmelden voor dezelfde locatie 

(Zuidwester-Zuidwester of Delta-Delta) geen recht meer op proeflessen, Wel wanneer 

aangemeld wordt voor proeflessen bij de andere locatie (bv Deltasport-Zuidwester of 

omgekeerd). 

 

Uitbreiding deelname hydrotherapie: 

• Uitbreiding deelname hydrotherapie van 1 naar 2 of 3 maal per week is mogelijk in overleg 
met de coördinator beweegactiviteiten . Deze bekijkt met de deelnemer waar nog plaats is en 
stemt dit af met de contactpersoon van de betreffende groep. 

• Elke uitbreiding van deelname is voor minimaal een kwartaal.  

Uitvallen hydrotherapie / tijdelijke sluiting zwembad / inhalen gemiste lessen: 

• Bij uitvallen lessen hydrotherapie (bijvoorbeeld i.v.m. feestdagen, ziekte agoog, technische 
storingen,  of gezondheidsrisico) geeft Zuidwester Dienstencentrum dit door aan de 
coördinator beweegactiviteiten. Deze stelt, via de contactpersoon van de groep, de 
deelnemers op de hoogte. 
 

• Bij plotseling uitvallen van lessen hydrotherapie (korter dan een uur voor aanvang), waardoor 
de deelnemers niet meer tijdig geïnformeerd kunnen worden, compenseert Zuidwester 
Dienstencentrum dit door ook de volgende les van de groep niet in rekening te brengen. 

 



• De temperatuur van het zwemwater is circa 33 graden Celsius. Mocht bij aanvang van 

de les de temperatuur 31 graden Celsius of lager blijken te zijn, dan wordt de les niet 

in rekening gebracht, ook niet aan de deelnemers die de les wel bijwonen.  

 

• Indien er sprake is van gezondheidsrisico worden de deelnemers geïnformeerd welke 

maatregelen Zuidwester Dienstencentrum neemt en welke maatregelen de 

deelnemers hydrotherapie moeten nemen. 
 

• Bij uitvallen van een les, of als een deelnemer verhinderd is om een les bij te wonen, kan de 
deelnemer, via de coördinator beweegactiviteiten, vragen de les in een andere groep te 
mogen inhalen. Inhalen dient in principe binnen een week te gebeuren. 

Klachten of vragen van deelnemers hydrotherapie: 

• Als deelnemers klachten of vragen hebben m.b.t. het zwembad (incl. de douches en de 
kleedruimte) of de lessen, geven zij dat via de contactpersonen van de groepen door aan de 
coördinator beweegactiviteiten (Ans van Gool) die hierover contact opneemt met Zuidwester 
dienstencentrum. 

• De coördinator beweegactiviteiten (Ans van Gool) houdt de desbetreffende 
deelnemer(s) en de contactpersonen op de hoogte van de te nemen acties, 
c.q. de genomen acties. 

Financiële zaken: 

• Deelname hydrotherapie (€ 4,00 per keer) wordt per kwartaal bij vooruitbetaling in 
rekening gebracht. 

• Lessen die, van de zijde van Zuidwester Dienstencentrum geen doorgang hebben 
kunnen vinden, worden het volgende kwartaal in mindering gebracht. 

•  Gemiste lessen i.v.m. ziekte of vakantie van deelnemer dienen te worden betaald, worden 
 niet verrekend en er vindt geen restitutie plaats. 

• Deelnemers kunnen, als hun ziektekostenverzekering daarom vraagt, aan het einde van 
het kwartaal een overzicht van de data en kosten van de lessen hydrotherapie krijgen. 
Een verzoek daartoe moet aan de penningmeester worden gericht. 

• Indien een deelnemer de factuur in gedeelten wil voldoen, kan een verzoek daartoe aan de 
penningmeester worden gericht. 

 

 

Coördinator hydrotherapie: 

 Ans van Gool, Jane Austenstraat 24, 3207 MC Spijkenisse, tel.: 06 - 4818 4818, e-mailadres: 

hydro.rpvspijkenisse@gmail.com 

 

 Penningmeester: 

Elly Molle, tel.: 06 – 4732 8568, e-mail: penningmeester2.rpvspijkenisse@gmail.com 


