
Brabant Diving VOF  
Website:  www.brabantdiving.nl 
E-mail: info@brabantdiving.nl 
Rekeningnummer:  NL84 INGB 00064238 85 
KVK: 60271175  BTW Nr: NL8538.37.120.B01

Na het volledig invullen en tekenen van dit formulier graag terugmailen naar info@brabantdiving.nl 
www.brabantdiving.nl info@brabantdiving.nl 

Inschrijfformulier clublidmaatschap Brabant Diving 
(Met zwembadmogelijkheden) 

Naam : 
Adres : 
Postcode : Woonplaats: 
Telefoonnummer : 
Email adres  : 
Geboortedatum : 
Hoogste brevet : Gelogde duiken: 
Datum laatste duik : 

Het lidmaatschap bedraagt € 48,75 per kwartaal (kan jaarlijks worden geïndexeerd). 
In het lidmaatschap is het volgende inbegrepen:
- Entree zwembad de Tongelreep tijdens de clubtraining op de Donderdagavond (40x per jaar)
- Het vullen van je duikfles(sen) voor en na de training.
- Deelname aan alle georganiseerde clubduiken en andere clubactiviteiten.

(exclusief eventuele entree gelden)
- Voorrang op inschrijving op reizen en evenementen.
- 10% korting op vervolgopleidingen hoger dan het open water brevet.
- Als welkoms cadeau kan je kiezen uit een “Brabant Diving”;

Handdoek       Warme muts

Voorwaarden en opzegging: 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar. Indien je het 
lidmaatschap wilt opzeggen, dien je dit uiterlijk een maand voor het beëindigen van de 
looptijd te doen. Opzegging kan uitsluitend worden gedaan door een mail te sturen naar 
info@brabantdiving.nl. Op dit lidmaatschap zijn de algemene voorwaarden van Brabant 
Diving van toepassing.  
-Wil je per mail op de hoogte worden gehouden over de club activiteiten?  Ja   Nee 
-Wil je per mail op de hoogte worden gehouden over acties en

aanbiedingen van opleidingen etc.?  Ja    Nee 

Door ondertekening van dit formulier ga ik akkoord met de algemene voorwaarden en de    
privacy verklaring van Brabant Diving. Een link naar beide documenten zijn terug te vinden 
op de site www.brabantdiving.nl. Op verzoek kunnen deze per mail worden toegestuurd.

.             Ja    Nee 
Machtiging: 
Hierbij geef ik Brabant Diving VOF toestemming om tot wederopzegging van onderstaande 
bankrekening per kwartaal zolang ik lid ben, het clublidmaatschap af te schrijven.  JA   

IBAN-nummer  : 
Rekeninghouder : 
Plaats rekeninghouder : 
Datum  : 
Plaats:     Handtekening: 
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