
SITUERING
Met Privé Zwemlessen boekt men vaak veel sneller 
resultaat omwille van het intense contact tussen lesge-
ver en –nemer. Met een persoonlijke zwembegeleider 
krijgen ook volwassenen of kinderen met zeer grote 
waterangst, voorzichtige ouderen, gehandicapten en 
verlegen personen de kans om te leren zwemmen.

Ook voor personen die al kunnen zwemmen kan een 
privé zwemles nuttig zijn om de zwemstijl aanzienlijk 
te verbeteren. Voor jonge kinderen kan langdurig privé 
zwemles volgen na een tijd te intensief worden. Het is 
dan soms ook beter om na verloop van tijd over te stap-
pen op zwemlessen in groep.

Onze instructeurs leren uw kind aquatische schoolslag/
crawl, met hoofd onder water in pijlfase.

Naar kinderen toe hopen we dat zoon- of dochterlief 
zo snel mogelijk zwemt en dat resulteert in positieve 
stress. 

Hierbij willen wij dan ook nog eens vermelden dat ieder 
kind, iedere volwassene in eigen tempo evolueert. 

WIE?
Vanaf 5 jaar*.

WAAR?
Zwembad ‘t Zeepaardje
Heldenplein 13
1800 Vilvoorde

WANNEER?
Op afspraak.

CONTACT
Thomas Doms
0476 682 631
thomasdoms@gmail.com

PRIJS EN INSCHRIJVING?
Inschrijven via de website: 
naam + voornaam + geboortedatum (dd/mm/jjjj) + email + adres 
+ telefoonnummer + privé zwemmen Vilvoorde.

Prijs:
15 euro/30 min.

Ter plaatse te betalen.

OPGELET!
Uw inschrijving is pas geldig na het ontvangen van een 
officiële bevestigingsmail.

WAT ZIT ER IN DE PRIJS?
Begeleider

WAT BRENG JE MEE?
Zwemgerief
Iets kleins om te eten na het zwemmen.
Wij zorgen voor zwemmateriaal!

*WIE?
De lessen voor kinderen starten vanaf 5 jaar. Liever opteren wij voor een 
start op 6-7 jaar omdat 4-5 jarigen dikwijls nog niet over voldoende concen-
tratievermogen en psychomotoriek beschikken om een constructieve les op 
te bouwen. 

Voor de leeftijd van -5 jarigen zijn het best eerst groepslessen watergewen-

ning aangeraden. Een kind durft soms meer als het in groep zijn eerste stap-
pen zet. 

Momenteel worden de lessen voor kinderen doorverwezen naar zwemschool 

VZW Sportsminded te Zemst. Ook hier doelen wij op de persoonlijke aanpak 
van de lessen.

Bekijk onze uitleendienst: springkastelen, 
grote gezelschapsspelen en sportmateriaal!

PRIVÉ ZWEMMEN 
VILVOORDE

JAARACTIVITEITEN


