INSCHRIJFFORMULIER NIEUWE LEDEN
retour zenden aan het secretariaat
Achternaam
Voornamen voluit
Roepnaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon privé

………………………..…………………
…………………………………………..
………………………..…………………
………………………..…………………
………………………..…………………
………………………..…………………
………………………..…………………

Voorletters
Geb.datum
Geslacht
Nationaliteit
E-mail
Beroep
Bank-/Gironummer

……………………………………….
……………………………………….
M/V
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

Pasfoto (Digitaal aanleveren) m.v.v. naam, adres en woonplaats
Reeds behaalde brevetten
…………………………………
Behaald d.d
…………………………………
NOB relatienummer
………………………………… (logboeknummer)
Laatste keuringsdatum
…………………………………
Naam vorige vereniging
…………………………………
Ingangsdatum Lidmaatschap ...............................................
Aankruisen wat voor u van toepassing is
ALGEMEEN:
 Inschrijfgeld

€ 25,=

+

❑

logboek € 15,=

of

❑

OPLEIDING: (Nieuwe opleidingen starten in het voorjaar)
❑ 1* opleiding
€ 165,=
+
❑ 1* cursusboek en brevet kaart

Luxe logboek € 24,50

€ 57,50

OVERIGE



Contributie De Waterman € 80,=

❑

Contributie NOB € 43,=

❑

Vulkaart lucht

€ 25,=

(prijswijzigingen voorbehouden)
VERGEET NIET HET MACHTIGINGSFORMULIER BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE INCASSO IN TE VULLEN !!
EIGEN VERKLARING
Ondergetekende verklaart hierbij, dat voor zover hij/zij kan beoordelen, zijn/haar gezondheid geen gevaar loopt bij het
beoefenen van de onderwatersport (met of zonder perslucht). Verder zal ondergetekende deze sport geheel op eigen risico
beoefenen. Het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Onderwatersport "DE WATERMAN" te Oss is niet aansprakelijk
voor opgelopen lichamelijk en/of geestelijk letsel.

Voor minderjarigen dient dit inschrijfformulier mede ondertekend te worden door één van de ouders/verzorgers.
Plaats:
Datum:
Handtekening:
…………………………

…………………………..

…………………………………………………………..

Bij twijfel aan uw gezondheid, raadpleeg huisarts, sportarts of andere medische instantie. Deze kunnen u uitsluitsel geven of u in staat wordt geacht de
onderwatersport zonder problemen voor uw gezondheid te beoefenen. Medicijnen kunnen invloed hebben op duiken, bij twijfel raadpleeg een arts. De
duikmedische keuring volgt in de loop van de opleiding. Bij voortijdige beëindiging van de cursus, wordt geen restitutie verleend. Alle leden dienen zich te
houden aan de statuten, het veiligheids- en huishoudelijk reglement van de NOB en de Waterman. Alle leden worden geacht van de inhoud hiervan op de
hoogte te zijn en hierna te handelen. Het huishoudelijk reglement van de Waterman ligt in het clubhuis voor alle leden ter inzage.

Secretariaat, Watersportpad 2, 5343 XP Oss, Bankrelatie Rabobank Oss, rekeningnummer NL35 RABO 0190 4570 82
secretaris@de-waterman.nl

