
WATERGEWENNING
EN ZWEMSCHOOL

voor peuters & kleuterstussen 2 en 4 jaar
Niet meer bang in het

 wate
r ..

.

MA 28/10 - DI 29/10 - WO 30/10 - DO 31/10
Zwembad Wildersportcomplex



Watergewenning 
van 2 tot 4 jaar

van 10.00 tot 10.30 uur     
of
van 10.30 tot 11.00 uur

Ouder of begeleider helpt het kind in 
het water!!

20 euro voor 4 lesdagen
Inbegrepen: ingang zwembad, lesgever 
en verzekering.

€



HOE INSCHRIJVEN

A. REGISTREER JE GEZIN-ACCOUNT EN KINDEREN

     STAP 1: ga naar www.sint-pieters-leeuw.be/sport
     en klik op de knop 

     STAP 2: maak je gezin-account aan:
                    a. klik op de knop REGISTREREN
     b. kies een login en paswoord
     c. vul de contactgegevens van je account in
      d. vink aan dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden
    > Je gezin-account is aangemaakt!

    STAP 3: registreer de kinderen van je gezin:
      a. registreer een kind door te klikken op de knop NIEUW  
         (rechts op het scherm)
     b. vul voornaam, familienaam en geboortedatum in
     c. je kan “Aandachtspunten van het kind” invullen die zullen  
            meegedeeld aan de begeleiders
     d. vink het antwoord op enkele vragen aan voor je kind
     e. herhaal deze stappen voor elk kind van je gezin
    > je kinderen zijn geregistreerd onder de gezin-account!

B. SCHRIJF JE KINDEREN IN EN BETAAL ONLINE

     STAP 1: schrijf je kinderen in voor de evenementen van je keuze:
     a. klik op de knop JEUGDAANBOD
     b. klik het evenement aan waarvoor je wil inschrijven
     c. selecteer per kind alle data of periode waarvoor je wil 
         inschrijven en klik op opslaan
     d. controleer je inschrijvingen op het betaaloverzicht en 
         klik op BETAAL

      STAP 2: je kan nu snel en eenvoudig online betalen met je:
      a. debetkaart (normale bankkaart van je bank)
      b. credit card
 Om de veiligheid van de transactie te waarborgen, zullen de   
 meeste banken vragen om een kaartlezer of digipas te gebruiken;  
 deze kan je meestal gratis verkrijgen bij je bank.
    > na de betaling kan je onmiddellijk je inschrijvingslijst afdrukken; de
       inschrijvinglijst wordt ook verzonden naar je mailadres.



SPORTDIENST
02 371 14 20
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

INFO

Zwembad Wildersportcomplex
Sportlaan 11
1600 Sint-Pieters-Leeuw 


