
 
 

Achternaam       ___________________________________________________________     man □      vrouw □  

  
Voornaam          _________________________________ Voorletters   _________________________________  
  
Straatnaam        _________________________________ Nummer        _________________________________  
  
Postcode            _________________________________ Woonplaats  _________________________________  
  
Tel. privé            __________________________________Tel. Mobiel   _________________________________   
  
Geb.Datum         _________________________________ Geb.Plaats    _________________________________   
  
Emailadres*       ______________________________________________________________________________  
  
Opdrachtgever  _________________________________ Factuuradres _________________________________  
  
Postcode en plaats factuuradres ________________________________________________________________  

*    □  Ja, ik wil graag op de hoogte gehouden worden en schrijf me in voor de nieuwsbrief van SOZON   
Is in het bezit van een EHBO/MFA+ diploma (kopie meezenden)  Ja/Nee*  
Is in het bezit van het diploma zwemmend redden voor zwembaden (kopie meezenden)  Ja/Nee*  
Is in het bezit van CE 1 (kopie meezenden)  Ja/Nee*  
Is in het bezit van CE 2  (kopie meezenden)  Ja/Nee*  
Is in het bezit van CE 3  (kopie meezenden)  Ja/Nee*  
Schrijft zich in voor:  

□  EHBO (e-learning en 1 dag examen) (diploma verplicht bij alle CE examens);  € 295,--   

□  Zwemmend redden voor zwembaden (diploma verplicht bij alle CE examens);  € 250,--   

□  Lifeguard (Toezichthouder zwembaden), certificeerbare eenheid1 exclusief zwemmend 

redden voor zwembaden;  
€ 800,--  

□  Lifeguard (Toezichthouder zwembaden), certificeerbare eenheid1 inclusief zwemmend 

redden voor zwembaden;  
€ 975,--  

□  Lesgever Zwem-abc, certificeerbare eenheid 3;   € 1475,--  

□  Begeleider recreatieve zwemactiviteiten , certificeerbare eenheid 2;   € 975,--  

□  Leiding geven in een zwembad (alleen mogelijk indien in bezit van CE 1, 2 en 3) of diploma 

zwemonderwijzer.  
€ 975,--  

□  Allround Zwembadmachinist Neem contact op a.u.b.                                                          Divers  

□  Herexamen Ce 1, 2 of 3  € 250,--   

□  Eén daagse update cursus, vul in welke cursus:__________________________________  € 150,--  

□  Korte training op locatie (incompany), vanaf € 650,-- per dagdeel    

 

De bedragen zijn inclusief inschrijfgeld, lesboeken, werkmappen en examengeld, maar exclusief 

herexamen.  
  Schrijft zich in voor cursusplaats:   

  
 Termijn betaling is alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring en afspraken over betalingsdata. De 

opleiding dient bij inschrijving van meerdere eenheden achter elkaar gevolgd te worden.   
  
Hij/Zij* verklaart geheel op de hoogte te zijn met de regels, zoals deze zijn vermeld op de 2e bladzijde.  
  

Ondertekend te ______________________(plaats)      de___________________(datum)  

  
Handtekening van de kandidaat:                                        Handtekening opdrachtgever:  

_______________________________                                  ________________________________  

* Doorhalen wat niet van toepassing is.  □ Aankruisen wat van toepassing is.  

  
Is op de site van SOZON gekomen via de website van zwembad:_____________________  
Anders:_________  
  

  INSCHRIJFFORMULIER :   
De ondergetekende;   



  

  

  

  

Verplichtingen SOZON:  

  

* SOZON verplicht zich de opleiding te (laten) verzorgen door voldoende deskundig    

personeel.  

  

* Als de opleiding of een deel daarvan, als gevolg van het ontbreken van onvoldoende     

deskundig personeel geen doorgang vindt, heeft de cursist recht op hetzij een    

evenredige teruggave van het cursusgeld, hetzij de mogelijkheid het betreffende deel    

op een andere dag/of tijdstip in te halen.  

  

Verplichtingen van de cursist:  

  

* Voor de duur van de gehele cursus is de cursist verplicht zich te houden aan de 

huisregels    van het zwembad en de specifieke huisregels die gelden voor de ruimten  

waarin de    opleiding wordt gegeven.  

  

* De cursist is gehouden de aanwijzingen van de docenten nauwgezet op te volgen.  

  

* Vanaf de inschrijfdatum dient de cursist de opleiding te volgen. Bij tussentijds     

terugtrekken is cursist het volledige cursusgeld verschuldigd. Bij het later opnieuw     

volgen van de opleiding is de cursist wederom opnieuw het cursusgeld verschuldigd.  

  

* De cursusgelden dienen binnen de gestelde betalingstermijnen te worden voldaan (1     

maand na factuur datum). Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u zonder    

nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij het niet tijdig betalen van de gelden wordt per     

maand 5% extra in rekening gebracht, bij het in gebreke zijn van betalingen zal na 3     

maanden een incassobureau de honneurs van de opleiding voor zwemonderwijzer     

verder waarnemen.  

   

* Het cursusgeld dient binnen een maand na factuur datum betaald te worden,      

termijnbetaling is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming.  

  

* Indien, na twee maanden na factuur datum, het cursusgeld nog niet binnen is bij de       

stichting SOZON, zal de cursist uitgesloten worden voor verdere deelname aan de        

opleiding. Zodra de cursusgelden binnen zijn zal de cursist weer tot de opleiding toe     

worden gelaten.  

  

* Inschrijving is bindend. De cursist dient de opleiding, bij inschrijving van meerdere     

certificeerbare eenheden, achter elkaar te volgen.  

  

* Voorafgaande aan de opleiding wordt een zwemtest afgenomen. Een ieder is verplicht    

deze test te doorlopen.  

  

* Cursist blijft eindverantwoordelijke ten aanzien van betaling van de opleiding.   

  

* Cursist ontvangt (indien geslaagd) zijn/haar certificaat/diploma indien het     cursusgeld 

binnen is.  

  

Restitutie van cursusgelden is slechts mogelijk wanneer om medische redenen moet worden 

afgezien van (verdere) deelname. Verzoeken om restitutie van cursusgelden (naar evenredig- 

heid van de nog te volgen opleiding) kunnen uitsluitend schriftelijk en onder bijvoeging  van 

een geldige doktersverklaring bij de coördinator van de stichting worden ingediend. De  

kosten die hieruit voortvloeien dienen door de cursist zelf bekostigd te worden. De cursist  

dient tevens zelf een arts (anders dan de eigen huisarts) te raadplegen.  

  

Formulier opsturen naar:  

  

SOZON  

Postbus 346  

9700 AH Groningen  


