
 

GEMEENTERAAD 7 MAART 2017 

 

        RETRIBUTIEREGLEMENT OP DEELNAME AAN BEGELEIDE ZWEMACTIVITEITEN  

 

 

 

1. Algemene bepalingen 
De stad heft van 13 maart 2017 tot en met 31 december 2019 een retributie op de deelname 
aan begeleide zwemactiviteiten.  
2. Gebruiker 
De retributie is verschuldigd door de deelnemers van begeleide zwemactiviteiten. 
3. Grondslag en tarief 
De stad vestigt een retributie voor: 
Zwemlessenreeks voor kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen in groep 
- 7,20 euro per les x totaal aantal lessen van 45 minuten, inclusief een oefenabonnement 

van 4 beurten 
Zwemlessenreeks per 2 voor kinderen en volwassenen 
- 10,00 euro per les x totaal aantal lessen van 30 minuten, inclusief een oefenabonnement 

van 4 beurten 
Zwemlessenreeks tijdens de schoolvakanties voor kinderen vanaf 3 jaar 
- 7,20 euro per les x totaal aantal lessen van 45 minuten 
Zwemlessenreeks annulatie 
- 20,00 euro administratiekost per zwemlessenreeks bij annulatie tot en met 7 

kalenderdagen vóór aanvang zonder doktersattest 
Aqua-reeksen 
- 6,70 euro per les aquafit (aquafitness, aquasculp, aqua overdag, aquajogging, 

dynamische relaxatie, …) 
- 57,00 euro voor een 10 beurtenkaart lessen aquafit 
Doelgroepenreeksen 
- 3,20 euro per les aquagym voor senioren (lessen op maandag en vrijdag) 
- 3,20 euro per les aquagym voor personen met een handicap 
- 3,20 euro per les zwemmen voor mensen met fybromioalgie (lessen op dinsdag en 

donderdag) 
4. Verminderingen 
Houders van een Herentalse vrijetijdspas betalen 50 % van de retributie voor 
zwemlessenreeksen en voor alle aquareeksen, behalve voor de administratieve kost.  
5. Betaling 
De retributie moet betaald worden voor: 

- Aquareeksen en andere doelgroepen ter plaatse cash  
- Zwemlessenreeks bij de inschrijving cash of via het online betaalsysteem 
Bij cashbetaling levert de financieel beheerder of zijn afgevaardigde een kwijting af.  
Bij niet minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een 
dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke 
rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. 
Bij annulatie met doktersattest door de aanvrager 
- vóór aanvang van de activiteit wordt het volledige bedrag terugbetaald 
- tijdens de deelname aan zwemactiviteiten worden alle niet deelgenomen dagen 

terugbetaald, elke dag heeft een gelijke verhouding ten opzichte van het totale 
inschrijvingsbedrag. 

Bij annulatie zonder doktersattest door de aanvrager tot en met 7 kalenderdagen vóór 
aanvang van een zwemlessenreeks, wordt een terugbetaling gedaan en wordt een 
administratiekost per reeks aangerekend. 
Bij annulatie zonder doktersattest door de aanvrager minder dan 7 kalenderdagen vóór 
aanvang van de zwemlessenreeks ontvangt de aanvrager geen terugbetaling. 



 

6. Procedure 
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 
7. Opheffing 
De gemeenteraad heft het reglement retributie op de deelname aan begeleide 
zwemactiviteiten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 december 2015 op met 
ingang van de inwerkingtreding van onderhavig reglement. 
 
 


