
Inschrijfformulier: Onderwatersportvereniging SCYLLUS 
 

 

Onderwatersportvereniging SCYLLUS,  State 27 – 5509 NX – Veldhoven | KvK Eindhoven :  H171599450000 | 

Rabobank Eindhoven, Rek. Nº.: NL72RABO0170030350 | Website:  www.scyllus.nl | E-mail: secretaris@scyllus.nl  

  

Persoonlijke gegevens:  
Naam: ……………………………………………………………………..…… 

Voorletters: ……………………….……...  Voornaam:      ……………….. 

Adres: ……………………………… Huisnummer: ……………….. 

Postcode: ………………….……….….. Woonplaats:    ……………….. 

Telefoon: ……………………………… Mobiel: 06 -      …..………….... 

Email:  ………………………………………….…………………. 

E-mail ouders:   ………………..………….………  

Geboortedatum: …..../..…../………...  (dd/mm/jj)   Zwemdiploma’s: ……..……. 

 

Hoogste behaalde brevet: ………………………………………………………… (snorkelen/duiken) 

 

Inschrijving voor:* 
 Snorkelduiken  PADI** Advanced Open Water Diver  PADI** Assistant Instructor 
 PADI** Seal  PADI** Rescue Diver  Lidmaatschap tot 18 jaar 
 PADI** Open Water Diver  PADI** Dive Master  Lidmaatschap Senior 

 

Verantwoordelijkheid: 

Ondergetekende verklaart hiermee voor eigen risico deel te nemen aan onderwatersport activiteiten en accepteert de 

statuten en het huishoudelijke reglement zoals geldig zijn binnen onze vereniging. Statuten en huishoudelijk reglement 

zijn onderdeel van inschrijfformulier.* 

 

Lidmaatschaps- en opleidingskosten: 

❖ Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van kosten en verplichtingen verbonden aan lidmaatschap 

en/of opleidingen en hiermee akkoord te gaan. 

❖ Bij voortijdig beëindigen van een cursus kan geen restitutie van lesgeld en/of lidmaatschapsgeld worden verleend.   

❖ Ondergetekende begrijpt dat de volgende zaken voor de verantwoording en rekening zijn van zichzelf: 
• Voor duiken: bij de buitenwaterlessen moeten de leden zelf zorg dragen voor een duikpak, kap, handschoenen en 

schoentjes, buitenwater zwemvliezen, snorkel, bril en loodgordel met voldoende lood; 

• Voor snorkelduiken: bij de buitenwaterlessen moeten de leden zelf zorg dragen voor een duikpak of shorty; 

• Bij het buitenduiken kan een eigen bijdrage per duik voor het vullen van flessen worden gerekend; 

• Entree bij duikplaatsen (o.a.:  Langspier) zijn voor rekening van de leden zelf; 

• Vervoer van en naar de duikplaats is voor eigen rekening. 

 

Wijze van betaling: 

❖ Cursus- en lidmaatschapsgelden worden automatisch geïncasseerd. Betaling in termijnen is mogelijk.  

❖ Na aanmelding ontvangt u hiervoor machtigingsformulier. 

 

Informatie en gegevens: 

❖  * Actuele informtie over prijzen, statuten en dergelijk kunt u raadplegen via www.scyllus.nl  

❖ ** Duikopleidingen volgens het internationale PADI® systeem 

❖ De gegevens worden opgenomen in ledenlijst van Onderwatersportvereniging SCYLLUS, en zijn onderdeel van de 

Disclaimer zoals op www.scyllus.nl/algemeen/disclaimer staan weergeven.  

 

 

Handtekening (bij minderjarige ouder/voogd)  Datum   Plaats  

  

 

……………….     ………………  …………………. 
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