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S.v.p. verzenden aan: info@duiktrainingzeeland.nl 

 

Voornaam: ________________  Achternaam:   ________________ 

Voorletters: ________________  Geboortedatum:  ________________ 

Adres:   ________________  Postcode:  ________________ 

Woonplaats: ________________  Bank/giro nr:   ________________  

Tel.nr.:  ________________  Mobiel nr:   ________________ 

E-Mail:  _____________________________________________________ 

Behaalde zwemdiploma’s*: A / B / C / __________________________________ 

Brevetniveau*:   0*/1*/2*/3*/4*/     Duikorganisatie*: NOB / PADI / IDD / logboeknr....... 

Eventueel behaald instructeursbrevet*: 1*/2*  

Eventueel andere behaalde duikbrevetten/specialisaties: 

 ------------------  ------------------ 

 ------------------  ------------------ 

 ------------------  ------------------ 

 ------------------  ------------------ 
 

Bent u lid van een andere NOB onderwatersportvereniging*: Ja / Nee  (i.v.m. contributie)  

Zo ja, welke: _____________________________________________________ 

 

Op de achterzijde van dit formulier bevindt zich een niet aansprakelijkheidsverklaring en kunt u het 

inschrijfformulier ondertekenen.  

 

 

*Omcirkelen wat van toepassing is 
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Niet aansprakelijkheidsverklaring/correctheidverklaring 

Hierbij verklaart de aanvrager  

a. noch de Nederlandse Onderwatersport Bond, noch de aangesloten 

Vereniging Duiktraining Zeeland met hun bestuursleden, instructeurs, hoofden 

hulptrainers aansprakelijk te stellen voor enig verlies en/of letsel dat hem/haar zou kunnen  

overkomen. 

b. de vereniging, bestuursleden, trainers en begeleiders te vrijwaren voor alle schade welke 

door zijn of haar toedoen is ontstaan. 

c. zich te houden aan de richtlijnen van de vereniging en aanwijzingen van trainers en/of 

begeleiders te zullen opvolgen. 

d. bekend te zijn met de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement van 

Duiktraining Zeeland en zich hieraan te conformeren.  

e. dat de op de voorzijde van dit formulier opgenomen adresgegevens correct zijn en door 

Duiktraining Zeeland gebruikt mogen worden voor interne doeleinden. 

LIDMAATSCHAP / OPZEGGING 

Bij inschrijving wordt men lid voor onbepaalde tijd. Opzegging is jaarlijks mogelijk tegen het einde 

van het kalenderjaar met een opzegtermijn van één kalendermaand.  

De jaarcontributie voor seniorleden bedraagt  voor 2014  €  10,95 plus  € 40,20 NOB-contributie  
(€ 51,15).  
 
De jaarcontributie voor juniorleden in 2014 (tot 18 jaar) is € 10,95 plus € 17,10 NOB-contributie 
(28,05). 

Als de NOB contributie al aantoonbaar bij een andere vereniging betaald wordt, is deze niet meer 
verschuldigd. 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (waaronder per email) plaats te vinden, gericht aan 
de penningmeester. 

 

Datum: __________________________ 

Handtekening lid 

_____________________________________________________________ 

Handtekening ouder/verzorger (bij minderjarigheid) 

 


