
Sport, Wellness & Event Concepts

ZWEMMEN
POWERED BY GET FLEXIBLE



ALGEMEEN

Get Flexible heeft jarenlange ervaring in privé- en groepszwemmen voor zowel kinderen als 
volwassenen. Flexibiliteit, persoonlijke aandacht en plezier in het zwemmen staan bij ons 
centraal. Samen met jou kijken we graag welke lesvorm het meest geschikt is voor je kind of 
jezelf.   

DIPLOMA ZWEMMEN

PRIVÉ ZWEMMEN - voor kinderen én volwassenen
Individuele aandacht in groepjes van max. 3 personen.
De tijd die nodig is voor het behalen van een diploma kan met privé zwemmen versneld 
worden.

GROEPSZWEMMEN 

Gezellige en effectieve zwemles in een kleine groep voor het A, B of C diploma. 
Eén keer per week les op een vaste dag en tijdstip.

4-MAANDEN CURSUS*

Voor de snelle zwemmer: binnen 4 maanden het A diploma.

SNELCURSUS*

In één vakantieweek het A, B of C diploma. 
Ook snelcursussen op maat.

*Voor alle snelcursussen geldt dat deelname geschikt is voor kinderen van minimaal 5 jaar 
en na screening op voldoende vaardigheid door één van onze instructeurs.

Leerzame en plezierige 
zwemlessen voor 
kinderen en volwassenen



SPECIALE CURSUSSEN

F.A.S.T kids

Fitness And Swim Training - Je kind komt sterker uit de les.
Geschikt voor kinderen met minimaal een B diploma.

SNORKELEN

Na deze cursus, waarin alle aspecten van het snorkelen worden aangeleerd, kan op vakantie 
de onderwater wereld worden ontdekt.
Geschikt voor kinderen met minimaal een A diploma.
Tweedaagse cursus van 2 uur.

C+ ZWEMMEN 

Voor kinderen die na het C diploma meer vaardigheden willen leren.
Vijf fases, elk afgesloten met een apart certificaat.

ICE ALERT

In de cursus Ice Alert leert je kind om te gaan met de gevaren van het ijs. 
Hoe ga je voorbereid het ijs op en wat doe je als je erdoorheen zakt?
Geschikt voor kinderen met minimaal een A diploma.
Tweedaagse cursus van 2 uur.

PEUTERZWEMMEN

Voor kinderen vanaf 3 jaar, de optimale voorbereiding voor zwemlessen in de toekomst. 

OUDER & KIND

Voor kinderen van 6 maanden tot 3 jaar, samen met hun vader of moeder.
Ideale manier om je kind watervrij te maken op een speelse en laagdrempelige manier.
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Alle zwemlessen worden gegeven in het zwembad van Club 
Pellikaan (de Brand 5, Amersfoort) en zijn toegankelijk voor zowel 

leden als niet-leden. Meer informatie en direct inschrijven kan via de 
website of neem contact op via:

+31 (0)6 28 76 25 85
zwemmen@getflexible.nl

INTERESSE?

ZWEMLES OP MAAT AFGESTEMD OP JOUW WENSEN

Get Flexible is totaalaanbieder van Sport, Wellness & Event Concepts. We werken vanuit 
onze passie en willen iedereen inspireren en motiveren om hun persoonlijke

 doelstellingen te realiseren. Kwaliteit, flexibiliteit en innovativiteit staan bij ons centraal.

Personal training | Zwemmen | Bedrijfsfitness | Beat.The.Boxx | GetBlue. | Nutrition | Kids camps 
| Events | Fysiotherapie | Massage | Beauty | Coaching 


