INSCHRIJFFORMULIER
DUIKSCHOOL
HAAI FIVE
Naam ……………………………………….
Voornamen ………………………………….
Roepnaam …………………………………...
Geboortedatum ……………………………...
Adres ………………………………………..
Postcode + Plaats ……………………………
Telefoon …………………………………….
Mobiel ………………………………………
E-mail ………………………………………

Cursus
: Scuba Rangers
Aanvangsdatum
: ........................................
Locatie zwembad: ........................................
Lid geworden via: …………………………….

Hierbij verklaart ondergetekende, hierna genoemd de ouder/verzorger, bovengenoemd kind te hebben ingeschreven voor
bovengenoemde cursus en op de hoogte te zijn van en in te stemmen met onderstaande voorwaarden:
1. De prijs van de cursus bedraagt:
- Inschrijfgeld
€ 25,00
- Lespakket
€ 43,00
- Contributie
€ 44,00 per maand
- Brevet+beediging € 35,00
- Indien de betalingen niet worden voldaan, kan dit uitsluiting van de lesactiviteiten tot gevolg hebben, terwijl de
betalingsverplichting onverminderd blijft bestaan.
Bij betalingen per bank cq giro dienen lidnummer en aard van de betaling vermeld te worden.
Contributies dienen voor aanvang van de nieuwe maand in het bezit te zijn van Haai Five Scuba Diving.
2. De cursusprijs is inclusief gebruik van duikmaterialen.
3. De cursusprijs is gebaseerd op 24 lessen
4. De cursist is verantwoordelijk voor het les/duikmateriaal dat de duikschool tijdens de cursus tot zijn/haar
beschikking stelt.
5. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren.
Er dient het rekening gehouden te worden met een opzegtermijn van 1 maand.
6. De volgende restitutieregelingen zijn van kracht:
Opzegging voor aanvang van de 1e les: 100 % restitutie minus het inschrijfgeld.
Opzegging gedurende de cursus: geen restitutie.
7. De ouder/verzorger verklaart dat hij/zij voor aanvang van de cursus zal zorg dragen voor een ingevulde medische
verklaring en verklaring van begrip.
8. De ouder/verzorger aanvaardt uit vrije wil alle risico’s die zijn verbonden aan de duiksport.
9. De cursist zal zich houden aan de regels van de duikschool en zal de aanwijzingen van de instructeurs opvolgen.
10. De ouder verzorger zal noch HAAI FIVE noch de Scuba Rangers noch de bij voornoemde instellingen in dienst
zijnde functionarissen aansprakelijk stellen voor enig letsel en/of verlies aan hem/haar kind overkomen.
Plaats en datum, ………………………………………………………….

Handtekening ouder/verzorger. ………………………………………………
De inschrijving is definitief op het moment dat wij het inschrijfformulier en € 25,00 aanbetaling ontvangen hebben.
Bij betalingen per bank dient als omschrijving de naam van het kind, het zwembad en de aanvangsdatum vermeld te worden.

Haai Five Scuba Diving

E-mail: info@haaifive.nl

Koolhovenstraat 7

Internet: www.haaifive.nl

3125 BT Schiedam

Rabobank: NL35RABO 01609.46.190

tel: 06-54261256

B.T.W. nummer: 8110.12.876
KvK. te Rotterdam 24339890

