
Veelgestelde vragen

Training Auto te Water

Wie verzorgt de trainingen?
De training wordt gegeven onder leiding van ervaren 
instructeurs van Stichting Auto te Water. Ook is er een 
duikteam aanwezig in het bad. De trainingen worden 
gefinancierd door het ZLM Preventiefonds. 

Wat houdt het programma precies in?
De training start met een theoriegedeelte van ongeveer 20 
minuten. Daarna komt het praktijkgedeelte aan bod waar 
u 2 of 3 keer met de auto te water gaat. Bij voldoende tijd 
besteden we nog aandacht aan het redden van een passagier 
uit een auto in het water. 
 
Ik wil samen met mijn partner of kinderen deelnemen 
aan de training, kan dat?
Dat is mogelijk. U moet zich wel ieder apart aanmelden. De 
organisatie stelt wel als voorwaarde dat de kinderen in het bezit 
zijn van een zwemdiploma (A+B). Tevens verwachten we dat 
de kinderen samen met de ouders meedoen en dat de ouders 
akkoord gaan met de deelname van de kinderen. 

Kunnen familie, vrienden of bekenden zich ook 
opgeven voor de training?
Dat kan, maar een voorwaarde is dat ze ook een lopende 
verzekering hebben bij ZLM. 

Welke kleding kan ik tijdens de training het beste 
dragen?
Volgt u de training in buitenzwembad Stelleplas dan adviseren 
wij om uw kleding af te stemmen op de weersomstandigheden. 
Voor zowel zwembad Stelleplas als zwembad Stappegoor geldt 
het advies: draag kleding en schoenen die tegen een stootje 
kunnen en bestand zijn tegen chloorwater. Het zwembad 
waardeert het dat u onder uw kleding ook badkleding draagt, 
dit in verband met de hygiëne. En vergeet vooral uw handdoek 
(evt. badjas) en droge kleding niet mee te nemen. Bij bepaalde 
oefeneningen is het dragen van een helm verplicht. De 
organisatie zorgt voor de helmen. 

Ik ben zwanger, mag ik meedoen?
Uit veiligheid voor u en uw kindje laten we u alleen deelnemen 
aan de theorie, wij kunnen uw veiligheid niet 100% 
waarborgen. Er kan immers altijd iemand zijn die u per ongeluk 
raakt wanneer u met meerdere personen te water gaat en het 
voertuig verlaat.

Moet ik in het bezit zijn van een zwemdiploma?
Nee. U hoeft als volwassene geen zwemdiploma te hebben om 
deel te mogen nemen. Maar u gaat wel te water in een bad van 
minimaal 1.80 diep. We gaan er vanuit dat u wel watervrij bent 
en zich zwemmend kunt voortbewegen. 

Ik heb last van rug- of andere lichamelijke klachten, 
mag ik meedoen?
De klap die je op het water maakt is niet heel groot. Er bestaat 
wel een kans dat een andere deelnemer u per ongeluk raakt 
wanneer u met meerdere personen te water gaat en het 
voertuig verlaat. Daarom adviseren we u om geen onnodige 
risico’s te nemen wanneer u kampt met lichamelijke klachten.  

Ik heb problemen met online aanmelden, is er ook een 
andere mogelijkheid?
Wij hebben de voorkeur voor online aanmelden. Komt u er echt 
niet uit, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 
0113 - 238 898.
 
Hoe kan ik betalen?
U ontvangt een factuur per post of per e-mail. Contant of met 
PIN betalen op de trainingsdag is helaas niet mogelijk. 

Wat gebeurt er als ik me aanmeld en de training al vol is?
Wij nemen dan contact met u op. U kunt dan kiezen voor een 
andere locatie / datum of uw inschrijving annuleren.  

Mogen er mensen komen kijken? 
Ja, er mogen mensen komen kijken. Doet u mee op de locatie 
Stelleplas, dan zijn er bankjes langs het buitenzwembad. Wij 
adviseren toeschouwers wel om de kleding aan te passen aan 
de weersomstandigheden. Het weer hebben we helaas niet 
in de hand. Doet u mee op de locatie Stappegoor, dan is er 
een tribune voor toeschouwers. Wij adviseren toeschouwers 
wel om de kleding aan te passen aan de warme temperatuur 
in het zwembad en voldoende drinken mee te nemen. De 
tribune en het zwembad in Tilburg mag u alleen betreden op 
badslippers. Toeschouwers kunnen alleen kijken tijdens de 
praktijkoefeningen. De ruimte voor de theorie beschikt over 
onvoldoende ruimte voor toeschouwers.  
 
Krijg ik nog korting op mijn verzekering als ik deze 
training heb gedaan?
U krijgt geen extra korting op uw verzekering na het volgen 
van de training. Omdat u klant bent bij ZLM bieden we de 
trainingen tegen een lage prijs aan. 

Heeft u een andere vraag?
Dan kunt u contact opnemen met Naomi Priem, medewerker 
Schadepreventie via 0113 - 238 898 of preventie@zlm.nl.


