INSCHRIJVINGSFORMULIER
Technical Diving Antwerpen
Naam………………………………………
Voornaam…………………………………
Geboortedatum……………………………
Adres…………………………….………..
PC + Plaats………………………………..
Telefoon Privé…………………………….
Telefoon Werk…………………………….
Mobiel……………………………………..
E-mail……………………………………...

Cursus ……………………………………………..
…………………………………………..…………
Aanvangsdatum…………………………………
Locatie…………………………………………..
Organisatie : IANTD
Duikervaring…………………………………….
Legitimatie………………………………………

Hierbij verklaart ondergetekende, hierna genoemd de cursist, zicht te hebben ingeschreven voor
bovengenoemde cursus en op de hoogte te zijn van en in te stemmen met onderstaande voorvaarden:
1.

De prijs van de cursus …………………………………………………. bedraagt € ……………………
Bij inschrijving wordt € 115,00 aanbetaald. Het restant wordt voldaan voor aanvang van de eerste les;
indien het volledige cursusgeld niet is voldaan, kan dit uitsluiting van de lesactiviteiten tot gevolg
hebben, terwijl de betalingsverplichting onverminderd blijft bestaan.
Bij betaling per bank: Argenta 979-6251849-10
2. De prijs van de cursus is gebaseerd op: ….. theorielessen - ….. zwembadlessen - ….. buitenduiken.
3. Voor de aanvang van de cursus worden de lesdata bekend gemaakt. De duikschool verplicht zich de
cursus te laten verzorgen door een gekwalificeerde instructeur in actieve status.
De duikschool is niet aansprakelijk voor lessen die de cursist om welke reden dan ook mist. Voor
inhaallessen in privé-verband gelden de volgende tarieven: theorieles € 35,00 – zwembadles € 35,00 –
theorie en zwembadles € 65,00 – buitenduik € 65,00.
De reeds afgelegde onderdelen blijven geldig indien er tussen onderdelen niet meer dan zes maanden
zit. De gehele opleiding dient binnen de twaalf maanden na aanvangsdatum afgerond te zijn.
4. De cursusprijzen zijn exclusief het gebruik van duikmaterialen en gassen.
5. De cursist is verantwoordelijk voor het les/duikmateriaal dat de duikschool tijdens de cursus tot
zijn/haar beschikking stelt.
6. Indien de cursus door de cursist wordt geannuleerd, is de volgende restitutieregeling van kracht:
Schriftelijke opzegging uiterlijk twee (2) weken voor aanvang: 100% restitutie minus het inschrijfgeld;
uiterlijk één week voor aanvang: 50% restitutie minus het inschrijfgeld. Annulering binnen één week
voor aanvang is niet mogelijk; in dat geval blijft de betalingsverplichting volledig gehandhaafd.
Annulering op medische gronden dient vergezeld te gaan van een door een arts ondertekende medische
verklaring. In dat geval zullen uitsluitend de tot dan toe gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
7. De cursist verklaart dat hij /zij voor aanvang van de buitenduiken zal zorg dragen voor een geldige
medische keuring (niet ouder dan één jaar) waaruit blijkt dat hij/zij goedgekeurd is om de duiksport te
beoefenen.
8. De cursist 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 instructeur
opvolgen.
10. De cursist zal IANTD noch DAN noch de duikschool noch bij voornoemde instellingen in dienst zijnde
functionarissen aansprakelijk stellen voor enig letsel en/of verlies hem/haar overkomen.

Plaats en datum,…………………………………………………………………………………

Handtekening cursist

Handtekening ouder/verzorger
(indien cursist minderjarig is)

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

