
 

GEZONDHEIDSVERKLARING VOLWASSENE & 
AANMELDFORMULIER 
 
ondergetekende verklaart te willen deelnemen aan de cursus en lessen van Swimfantastic. 
 

ondergetekende : ______________________________________         M           /           V 
 
geboorteplaats  : _________________________________________________________ 
 
geboortedatum  : ___-   ___ -___  Behaalde zwemdiploma’s: ______________________ 
 
adres   : _________________________________________________________ 
 
postcode & plaats : _________________________________________________________ 
 
e-mailadres  : _________________________________________________________ 
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit, dat bovenstaande verhoogde eisen stelt aan de 
fysieke toestand. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de factoren welke 
hieronder zijn opgenomen. Ondergetekende verklaart jegens Swimfantastic het risico van het 
deelnemen aan voornoemde cursus en lessen te aanvaarden en Swimfantastic uitdrukkelijk van 
iedere aansprakelijkheid te vrijwaren, voor zover aansprakelijkheid betrekking heeft op gebeurtenissen 
die voortvloeien uit de hieronder vermelde gezondheidsrisico’s. 
 
Ziekten of afwijkingen welke een verhoogd risiso geven bij sportbeoefening en in het bijzonder 
zwemmen: 
Diabetes (suikerziekte), breuken, hart- en vaartaandoeningen, benauwdheid, snelle vermoeidheid, 
hartkloppingen, astma, bronchitis, duizeligheid, flauwtes, wegrakingen, epilepsie, 
middenoorontstekingen, loop-oor, gat in het trommelvlies. 
 
VRAAG BIJ TWIJFEL ADVIES AAN UW HUISARTS OF BEHANDELEND SPECIALIST. 
DOE DIT OOK NA IEDERE BELANGRIJKE ZIEKTE, IN HET BIJZONDER INFECTIEZIEKTEN EN 
OPERATIES. 
 
DE KLEINE LETTERTJES 
Swimfantastic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lessen die, buiten haar schuld om, geen 
doorgang kunnen vinden. Hieronder vallen bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden en/of storingen 
aan het zwembad. Ook als het buiten warmer is dan 25 graden en het zwembad langer open is, 
kunnen lessen verzet of geannuleerd worden.  
 
Swimfantastic behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen personen te weigeren of uit 
de lessen te verwijderen. 
 
Bij het zwembad en in de kleedkamers mag u geen etenswaren of glaswerk meenemen. 
 
Aanwijzingen van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden. 
 
Swimfantastic is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, schade en/of diefstal. 
 
 
Datum    ___________________________________________________ 

 

Naam    ___________________________________________________ 

 

Handtekening  ___________________________________________________ 

Tijdens de lessen kunnen foto’s worden gemaakt voor publicatie op de site van Swimfantastic of op 

Facebook/Twitter. Zet hier een kruisje als u niet op de foto wilt.   □



 

GEZONDHEIDSVERKLARING MINDERJARIGE & 
AANMELDFORMULIER 
 
ondergetekende : VADER / MOEDER / VOOGD                                VERKLAART 
 
Dat genoemde minderjarige mag deelnemen aan de cursus, lessen en het examen bij Swimfantastic. 

 

naam minderjarige : ______________________________________         M           /           V 
 
geboorteplaats  : _________________________________________________________ 
 
geboortedatum  : ___-   ___ -___  Behaalde zwemdiploma’s: ______________________ 
 
adres   : _________________________________________________________ 
 
postcode & plaats : _________________________________________________________ 
 
e-mailadres  : _________________________________________________________ 
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit, dat bovenstaande verhoogde eisen stelt aan de 
fysieke toestand van de deelnemer. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de 
factoren welke hieronder zijn opgenomen. Ondergetekende verklaart jegens Swimfantastic het risico 
van het deelnemen aan voornoemde cursus, lessen en het examen te aanvaarden en Swimfantastic 
uitdrukkelijk van iedere aansprakelijkheid te vrijwaren, voor zover aansprakelijkheid betrekking heeft 
op gebeurtenissen die voortvloeien uit de hieronder vermelde gezondheidsrisico’s. 
 
Ziekten of afwijkingen welke een verhoogd risiso geven bij sportbeoefening en in het bijzonder 
zwemmen: 
Diabetes (suikerziekte), breuken, hart- en vaartaandoeningen, benauwdheid, snelle vermoeidheid, 
hartkloppingen, astma, bronchitis, duizeligheid, flauwtes, wegrakingen, epilepsie, 
middenoorontstekingen, loop-oor, gat in het trommelvlies. 
 
VRAAG BIJ TWIJFEL ADVIES AAN UW HUISARTS OF BEHANDELEND SPECIALIST. 
DOE DIT OOK NA IEDERE BELANGRIJKE ZIEKTE, IN HET BIJZONDER INFECTIEZIEKTEN EN 
OPERATIES. 
 
DE KLEINE LETTERTJES 
Swimfantastic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lessen die, buiten haar schuld om, geen 
doorgang kunnen vinden. Hieronder vallen bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden en/of storingen 
aan het zwembad. Ook als het buiten warmer is dan 25 graden en het zwembad langer open is, 
kunnen lessen verzet of geannuleerd worden.  
 
Swimfantastic behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen personen te weigeren of uit 
de lessen te verwijderen. 
 
Bij het zwembad en in de kleedkamers mag u geen etenswaren of glaswerk meenemen. 
 
Aanwijzingen van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden. 
 
Swimfantastic is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, schade en/of diefstal. 
 
Datum    ___________________________________________________ 

Naam    ___________________________________________________ 

 

Handtekening  ___________________________________________________ 

Tijdens de lessen kunnen foto’s worden gemaakt voor publicatie op de site van Swimfantastic of op 

Facebook/Twitter. Zet hier een kruisje als u niet op de foto wilt.   □ 


