
 
Opgericht 1 januari 2006, ontstaan uit een fusie tussen zv Rotterdam, sv RET afd. zwemmen en RZ&PC Rijnmond 

 
Achternaam: ………………………….…………………………………………………………… 

Voorletters: ………………………….…………………………………………………………… 

Roepnaam: ………………………….…………………………………………………………… 

Geboortedatum:  ………………………….…………………………………………………………… 

Geslacht:  Man    [Aankruisen wat van toepassing is] 
 Vrouw 

Straat: ………………………….…………………………………………………………… 

Postcode: ………………………….…………………………………………………………… 

Plaats: ………………………….…………………………………………………………… 

Telefoonnummer (privé): ………………………….…………………………………………………………… 

Telefoonnummer (mobiel): ………………………….…………………………………………………………… 

E-mail adres: ………………………….…………………………………………………………… 

 
Wenst zich in te schrijven op de wachtlijst van Zwem & Polo Club Rotterdam met voorkeur voor één of meerdere van de 
volgende uren: [Aankruisen wat van toepassing is] 
 

Zwembad Alexander 
Bramanteplein 2, 3066 BH Rotterdam 
 

Sportfondsenbad Rotterdam Noord 
Van Maanenstraat 8, 3038 CZ Rotterdam 

 Maandag 18:00-18:40 uur leren zwemmen / A  (PAP1.1) 
 Maandag 18.40-19.20 uur leren zwemmen / ABC / ZVH1,2,3 

(PAP 1.2) 
 

 
 Dinsdag 17:30-18:15 uur leren zwemmen / ABC (NRD1.1) 
 Dinsdag 18:15-19:00 uur leren zwemmen / ZVH1,2,3      

(NRD1.2) 
 Dinsdag 19.00-19.45 uur Volwassenen (NRD1.3) 

Zijn er bijzonderheden van medische 
aard die invloed kunnen hebben op 
de zwemles? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

De aanvrager is in contact gekomen met 
Z&PC Rotterdam via 

 een lid van Z&PC Rotterdam 
 een advertentie 
 anders  ……………………………………………………… 

 
 
De minimale leeftijd om ingeschreven te worden op de wachtlijst is 4 jaar. Is uw kind jonger dan 4, dan geldt de datum van de 
verjaardag waarop uw kind 4 jaar wordt als inschrijfdatum. Voor kinderen ouder dan 4 jaar geldt de datum waarop het formulier 
is overhandigd als inschrijfdatum. Wanneer uw kind aan de beurt is, zal u tijdig op de hoogte worden gesteld. 
 
Datum (invullen door Z&PC Rotterdam)   Handtekening ouder of verzorger 

 
…………………………..…………….. 
ingevuld door*: 
 
…………………………………………. 

   
…………………………..………………. 
Naam: ………………………………….. 
Adres: ………………………………….. 
PC+Plaats: …………………………….. 

  

 

  
* De datum wordt ingevuld door een kaderlid van Z&PC Rotterdam 
 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Het bovenste deel van het formulier kunt u inleveren bij de receptionist tijdens de zwemlessen of per e-mail naar ons opsturen. 
Ook voor vragen kunt u ons altijd e-mailen. Dit onderste deel kunt u bewaren. 
 
Maandag 18.00 uur tot 19:20 uur, zwembad Alexander pap@zpc-rotterdam.nl  
Dinsdag 17:30 uur tot 19:45 uur, het Van Maanenbad nrd1@zpc-rotterdam.nl 
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