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INSCHRIJFFORMULIER 

Duikvereniging Het Onderwaterbos 

Lid van de Nederlandse Onderwatersportbond 
 

Achternaam: ………………………………………….  Voorletters: …………….  Roepnaam: ………………................... 

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

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

Geboortedatum: ……………………………………. Telefoonnr.: ……………………………………………………………..…. 

Telefoon (ICE): ………………………………..……… Emailadres: ………………………..……………………………………..... 

IBAN nr. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 175,00 en geeft recht op: 

- Theorielessen voor 1* opleiding  - Zwembad praktijklessen  

- Theorieboek 1* opleiding   - Buitenwater praktijklessen 1* 

- Lidmaatschap NOB    - NOB Logboek 

- Periodieke medische keuring   - 10x NOB-maandblad “Onderwatersport” 

- Deelname aan conditietrainingen in het zwembad: iedere donderdagavond van 21.00-

22.00 uur (uitgezonderd de zomermaanden). 

- Deelname aan verenigingsactiviteiten, vervolg- duikopleidingen en -specialisaties* 

* Voor vervolgopleidingen of specialisaties betaal je het lesmateriaal (variabele kosten) en een  

   instructiebijdrage van € 25,00. De instructiebijdrage geldt voor het hele duikjaar (okt t/m sept) 

   en hoeft jaarlijks slechts eenmalig te worden voldaan, ongeacht het aantal duikcursussen of 

   specialisaties die je in dat jaar volgt). 

Contributie 

De contributie bedraagt € 17,50 per maand en dient vooraf te worden betaald via automatische 

incasso. Door ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende zich hiermee akkoord. 

Lidmaatschap en opzegging 

Voor het lidmaatschap gelden regels die in de statuten, de gedragsregels en het handboek 

“Wegwijs binnen Het Onderwaterbos” van de vereniging zijn neergelegd. De statuten liggen ter 

inzage bij het Secretariaat. De gedragsregels en het handboek zijn te raadplegen via de website 

van de vereniging www.onderwaterbos.nl. Door ondertekening van dit formulier verklaart 

ondergetekende zich hiermee akkoord. 

Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzeggen is alleen mogelijk per einde 

kalenderjaar, via e-mail bij het secretariaat van de vereniging. De opzegging dient uiterlijk 8 weken 

voor het verstrijken van het kalenderjaar te zijn ontvangen. De maandelijkse contributie dient voor 

de rest van het lopende kalenderjaar te worden voldaan.  

  

http://www.onderwaterbos.nl/
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INSCHRIJFFORMULIER 

Duikvereniging Het Onderwaterbos 

Lid van de Nederlandse Onderwatersportbond 

 

Overige bepalingen 

• Het sportduiken (al dan niet in verenigingsverband) geschiedt geheel voor eigen risico van 

de sportduiker. De vereniging, haar vrijwilligers, de NOB of hun medewerkers zijn nimmer 

aansprakelijk voor eventuele gevolgen die uit het sportduiken voortvloeien; 

• De vereniging gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van leden en aspirant-leden, die 

aan haar zijn verstrekt en houdt zich in alle gevallen aan de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) conform onze Privacy Statement.  

• Voor communicatie en informatiedoeleinden binnen de vereniging maakt de vereniging 

gebruikt van o.a. email, nieuwsbrieven en sociale media (zoals WhatsApp).  

• Als lid van de vereniging ben je bekend met en onderschrijf je onze gedragsregels en ben je 

gehouden aan een geheimhoudingsverplichting met betrekking tot persoonsgegevens van 

andere leden en/of derden en ook overige gegevens of informatie die eigendom zijn van 

de vereniging. 

 

Akkoordverklaring: 

Ik ga akkoord met bovenstaande en wordt tot wederopzegging lid van Duikvereniging Het 

Onderwaterbos. Hierbij geef ik de vereniging mijn expliciete toestemming voor (ieder vakje 

aanvinken s.v.p.): 

 Het innen van de maandelijkse contributiegelden met automatische incasso; 

 Het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals beschreven in de Privacy Statement van 

de Vereniging; 

 Het aanmaken van een persoonlijk account waarmee ik toegang krijg tot de 

verenigingswebsite; 

 Het toesturen per e-mail van de digitale Nieuwsbrief van de vereniging; 

 Het toevoegen van mijn mobiele telefoonnummer aan de WhatsApp-groep van de 

vereniging. 

Sassenheim, ……………………………………………….. 

Lid:        Bestuurslid: 

 

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

(Handtekening)      (Handtekening) 

 

…………………………………………………………………….   

(Handtekening ouder/voogd lid < 18 jaar) 

S.v.p. mailen naar info@onderwaterbos.nl of per post naar onderstaand adres. 

mailto:info@onderwaterbos.nl

