
 

      Duikschool Nemo vzw 

Leo Kempenaersstraat 73, 2223 Schriek 

Tel: 0496/23.35.59 

http://www.duikschoolnemo.com  

e-mail: nemo@nelos.be  

IBAN: BE65 7785 9226 6796   BIC:GKCC BE BB 

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER DUIKSCHOOL NEMO vzw 

 
Wie minimaal 14 jaar is en wenst lid te worden van, en een CMAS-duikbrevet te behalen bij, Duikschool Nemo 

vzw kan dit door:  

✓ dit inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan het Duikschool Nemo vzw-

secretariaat,  

en  

✓ de ledenbijdrage over te schrijven op onze rekening IBAN BE65 7785 9226 6796 BIC:GKCC BE BB. 

De ledenbijdrage is voor beginnende duikers vastgesteld op 165 euro wanneer het een eerste lid op dat 

adres betreft. Een tweede nieuw lid op eenzelfde adres betaalt 155 euro lidgeld. Een derde nieuw lid op 

eenzelfde adres betaalt 145 euro lidgeld. Een vierde en volgende nieuw lid op hetzelfde adres betaalt 

135 euro.  

 

Door capaciteitsbeperkingen, materieel en lesgevers, en om veiligheidsredenen, kunnen slechts de eerste 10 

kandidaat-leden die inschrijven én betalen vanaf januari de cursus starten.  

 

VOORNAAM:………………...........FAMILIENAAM:...................…………………………….......................... 

 

STRAAT + NR:..............……….…………………………………………………………...……………….......... 

 

POSTCODE: ...................……………........... GEMEENTE:……............……………………………...............…  

 

GEBOORTEDATUM: …..……./……….../…..……. TEL: ....……………………………………....................  

 

BEROEP:........…......…………………………………..…………………... GSM: ….…………...……………….  

 

E-MAIL: ..............…………..………..........…@………………………………...NATIONALITEIT : ………….. 

 

Inschrijvingsnummer bevolkingsregister: …………………………………………...…………  

 

DATUM: …….…../…….…../………...  

 

HANDTEKENING:  
(voor minderjarigen ouders of voogd)  

 

 

 

………………………………………………………  

 

 

 

De inschrijver erkent hierbij uitdrukkelijk te weten dat duiken gevaarlijk kan zijn en aanvaardt door zijn 

lidmaatschap een zeker risico. Hij doet hierbij afstand van het recht om een aansprakelijkheidsvordering wegens 

ongevallen in te stellen, ook bij grove fout, tegen de Duikschool Nemo vzw en haar bestuursleden, lesgevers of 

organisatoren van clubactiviteiten. De inschrijver behoudt evenwel het recht om een aansprakelijkheidsvordering 

in te stellen in de volgende gevallen: opzettelijke fouten, ongevallen te wijten aan dronkenschap of 

drugsmisbruik, ongevallen te wijten aan het niet naleven van de door de club of de federatie opgelegde 

minimumveiligheidsmaatregelen.  

 
Overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer melden wij U dat bovenvermelde gegevens door 

duikschool Nemo vzw. worden bijgehouden in een bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor administratieve verrichtingen 
overeenkomstig het doel van onze vereniging. De verwerkte gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, en worden, behoudens 

voor de toepassing van wettelijke of reglementaire bepalingen, niet meegedeeld aan derden. U heeft een inzage- en correctierecht. 
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