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Voor het aanleren van alle zwemtechnieken is gebleken dat zoomers erg handig zijn. 
 
De leden hoeven de zoomers niet zelf aan te schaffen maar kunnen deze huren bij de vereniging. 
Wanneer de zoomers te klein worden dan kunnen deze kosteloos worden geruild. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met: verhuurzoomers@deltasteur.nl 
 
De volgende bepalingen zijn van toepassing bij het huren van de zoomers: 

1. Het huurtarief bedraagt: 
Zie website. 
 

2. De zoomers worden per kalenderjaar gehuurd. 
 

3. De hoogte van het huurtarief wordt jaarlijks aan de hand van het CBS 
consumentenprijsindexcijfer (CPI) aangepast (op basis van de gemiddelde jaarmutatie van 
de afgelopen 12 maanden). Dit per 1 januari van het nieuwe jaar. 
 

4. De huur wordt jaarlijks in de maand februari via een automatische incasso geïnd.  
Zoomers kunnen alleen gehuurd worden wanneer er betaald wordt via automatische 
incasso. 
 

5. Wanneer de zoomers voor het eerst gehuurd worden tussen 1 januari en 31 augustus van 
het jaar dan zal incasso van de huur in de eerstvolgende maand plaats vinden. 
 

6. Wanneer de zoomers voor het eerst gehuurd worden na 1 september van het jaar dan is er 
geen huur verschuldigd voor de rest van het kalenderjaar.  
De eerste incasso van de huur zal dan in februari in het opvolgende jaar zijn. 
 

7. Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen de zoomers direct te worden ingeleverd. 
 

8. Inleveren en stoppen met huren van de zoomers. 
Wanneer de zoomers worden ingeleverd en er geen andere zoomers gehuurd worden dan 
zal er geen restitutie zijn van de reeds betaalde huur. 
 

9. Kosten voor het kwijtraken en kosten voor kapotte zoomers door niet normaal gebruikt. 
 
Bij het kwijtraken van zoomer(s) of wanneer de zoomer(s) kapot zijn gegaan door niet 
normaal gebruik dan moet het paar zoomers vergoed worden. 
 
De hoogte van dit bedrag wordt bepaald voor het op dat moment geldende totale kosten ter 
vervanging van een nieuw paar zoomers. 
Dit zijn de kosten van: nieuw paar zoomers, eventuele verzendkosten en andere mogelijke 
bijkomende kosten. 
Dit zal rond de  € 20,00 zijn (dit is een richtbedrag het echte bedrag kan afwijken). 
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Wijzigingen 
- 2018-11-10 Punt 1 aangepast. 

Contributie tarief aangepast op basis van het CPI: Verhoging 2.1%. Deze gaat in per 1 
januari 2019. Bedrag was €6,00, nieuw bedrag €6,13 per maand 
 

- 2019-12-19 Punt 1 aangepast. 
Tarief staat niet mee in dit document vermeld maar op de website. 

 


