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Inschrijfformulier wachtlijst zwemles
Versie 2022-001
Let op! Het invullen van dit formulier garandeert niet dat degene genoems op dit formulier ook daadwerkelijk in aanmerking kan komen voor  zwemonderwijs door de KIS.  Het zwem kader zal deze persoon beoordelen.
Bovenstaande gegevens zijn alleen om gegevens te verzamelen voor de wachtlijst. Zodra er plek is voor zwemles, wordt met u contact opgenomen. Ook kan de situatie ontstaan waarin wordt verzocht om voor te zwemmen. Zo kunnen de kaderleden bepalen op welk niveau uw pupil in stroomt.   Zodra de zwemles aanvangt, dient u lid te worden van de KIS. U ontvangt daarvoor t.z.t. een inschrijfformulier. Voor de kosten van het lidmaatschap verwijzen wij u naar onze website (www.dekis.nl).  Mocht u nog vragen hebben, neem dan s.v.p. contact op met het secretariaat van de KIS op mail adres: secretariaat@dekis.nl of bel 0251-296 721  (tussen 15:00 - 17:00 uur)
Met de ondertekening geeft u aan tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, het huishoudelijk reglement alsmede onze privacyverklaring.
Print dit formulier eerst uit alvorens te ondertekenen:
Stuur dit formulier op naar het secretariaat van de KIS per adres : Engelandstraat 76    1966NJ Heemskerk
Wij zullen u per mail een ontvangstbevestiging toezenden. 
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