
Inschrijfformulier Dive-OK lidmaatschap  
 
Hierbij geef ik mij op voor het lidmaatschap van Duikvereniging Dive-OK:

 
Naam  :_______________________________ Voornaam :________________________________ 
 
Adres  :_______________________________ Huisnummer :________________________________ 
 
Postcode :_______________________________ Woonplaats :________________________________ 
 
Tel. Thuis :_______________________________ Tel. Mobiel :________________________________ 
 
Noodnr.1 :_______________________________ Noodnr.2 :________________________________ 
 
E-mail  :_______________________________ Geb. Datum :________________________________ 
 
Brevet  :_______________________________ Organisatie :________________________________ 
 

Het verschuldigd  :neodlov ki laz pahcstaamdilraaj teh roov gardeb e
 

 □ in 1 termijn van € 75,00  (kinderen t/m 16 jaar: 1 termijn van  )05,73 € 

 □
 
Incasso machtiging: 

Ondertekend te:_____________________________ Datum :________-________-________  
 
 
 
Handtekening :_____________________________  
 

in 2 termijnen van € 37,50 (kinderen t/m 16 jaar: 2 termijnen van  € 18,75)

(bij kinderen t/m 17 jaar dient een ouder of voogd een handtekening te plaatsen)

Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaar ik de voorwaarden van Duikvereniging Dive-OK 
te hebben gelezen en te accepteren.

________________________________

Het nieuwe lid verleent Duikvereniging Dive-OK hierbij een machtiging tot automatische incasso,

bankrekeningnummer nieuwe lid:

Indien men lid wordt na 1 juli van het lopende jaar, dan betaald men €37,50 (resp. €18,75) voor het
resterende halfjaar. Voor het daaropvolgende kalenderjaar wordt het lidmaatschap automatisch en 
stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Het Dive-OK lidmaatschap wordt voor minimaal 1 jaar aangegaan. 
Opzegging dient minimaal 1 maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk (per post) te geschieden.
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Voorwaarden 
 
Als teamlid van Duikvereniging Dive-OK heb ik recht op: 
 

 
Daarnaast word ik door e-mail mailing op de hoogte gehouden van de activiteiten welke door de Activiteiten 
Commissie van Duikvereniging Dive-OK worden georganiseerd. 
 
Als teamlid van Duikvereniging Dive-OK ben ik verplicht mij te houden aan: 
 
 √ Alle normen en waarden die voor duikers van toepassing zijn 
 
 √ Alle veiligheidsprocedures die mijn duikorganisatie mij heeft geleerd en oplegt 
 

Stuur dit volledig ingevulde formulier naar:
 

 

√  Elke woensdag gratis toegang tot het water van Dive World te Enschede 
 van 19:00 tot 22:00 uur.     

√  Onbeperkt   je duikfles laten vullen bij Dive World te Enschede          
     (* = op basis van fair use policy)

 
    

Duikvereniging Dive-OK
t.a.v. Ledenadministratie
Colosseum 72b
7521 PT Enschede

Bij misdraging wordt mijn lidmaatschap ingetrokken zonder restitutie van de lidmaatschapsbijdrage.
Tevens mag ik geen activiteiten ontplooien welke ten nadelen van Duikvereniging Dive-OK zouden
kunnen zijn.
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