
 

 
 
 
 
 
 

Inschrijfformulier zwemles 
 
 
 
 

Voornaam: 

Achternaam 

Adres: 
 

Postcode en woonplaats:    
 

Telefoonnummer:    
 

E-mail: 
 

Geboortedatum: 
 

Datum van inschrijving:    
 

Heeft uw kind al zwemles gehad bij een andere zwemschool?: 
 

o  Nee 
o Ja, bij   Hoe lang?:     

 
Mijn kind kan WEL op de volgende dagen/tijden zwemles volgen (aankruisen svp): 

 
Maandag 15:45-16:30 uur  

 16:35-17:20 uur  
Dinsdag 15:45-16:30 uur  
Woensdag 13:45-14:30 uur  

 14:45-15:30 uur  
 15:45-16:30 uur  
Donderdag 15:45-16:30 uur  
Vrijdag 15:45-16:30 uur  
Zaterdag 08:30-09:15 uur  

 09:25-10:10 uur  
 10:20-11:05 uur  
 11:20-12:05 uur  
 12:15-13:00 uur  

 
(Let op: hoe meer beperkingen hoe lastiger de plaatsing kan zijn!) 

 
Formulier retour zenden  
E-mail: ssczwemschool@tue.nl of per post: TU/e Studentensportcentrum, Administratie zwemles,  
Onze Lieve Vrouwestraat 1, 5612AW Eindhoven.  
 

Meer informatie 
Peter Geurts of Melissa Grunewald; coördinator zwemprogramma: ssczwemschool@tue.nl 040-247 7363 / 
040-247 3263 
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Informatie SSC zwemschool 
 
 
De afgelopen jaren hebben al meer dan 10.000 kinderen een diploma bij ons behaald. In het ‘Van Lint 

Zwembad’ op het Studentensportcentrum van de Technische Universiteit Eindhoven bieden wij 6 dagen per 

week zwemles aan voor kinderen vanaf 4 jaar. In groepjes van maximaal 12 kinderen oefenen we de 

verschillende facetten van het zwemmen. Dit alles volgens de methode zonder het gebruik van drijfmiddelen. 

Onze enthousiaste zwemdocenten maken van iedere zwemles weer een feestje.  

 
Startdatum: 3 x per jaar 
Aantal lessen per week:  1 les van 45 minuten 
Les periode: 12 lessen/weken (tijdens de schoolvakanties vinden er geen reguliere 

lessen plaats). 
Lestijden: Maandag: 15:45-16:30 uur 

16:35-17:20 uur 
Dinsdag:  15:45-16:30 uur 
Woensdag: 13:45-14:30 uur 

14:45-15:30 uur 
15:45-16:30 uur 

Donderdag: 15:45-16:30 uur 
Vrijdag: 15:45-16:30 uur 
Zaterdag: 08:30-09:15 uur 

09:25-10:10 uur 
10:20-11:05 uur 
11:20-12:05 uur 
12:15-13:00 uur 

Kosten: 2020: €84,- per periode (12 lessen) + (eenmalig) €15,- inschrijfgeld 

 
 
Inschrijfprocedure: 
 

1. Inschrijven kan op onze website: www.tue.nl/sportcentrum gevolgd door het kopje SSC Zwemschool. 

2. Hier kunt u het online inschrijfformulier terug vinden.  

3. U ontvangt direct per mail een ontvangst bevestiging. Binnen twee weken ontvangt u nog bericht over 

de start datum. (houd rekening met een wachtlijst van een half jaar tot een jaar). Later ontvangt u een 

mail/ brief waarin uw kind wordt uitgenodigd om te komen ‘voorzwemmen’ (nodig voor het bepalen 

van het startniveau). Het voorzwemmen is kosteloos. 

4. Enkele dagen na het voorzwemmen krijgt u een plaatsingsbevestiging met o.a. informatie over de 

startdatum, lesdag, lestijd en betaling. N.B: indeling op dag en tijdstip is afhankelijk van het 

zwemniveau van uw kind.  
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