SubLub B.V.
Admiraal de Ruyterweg 40a
3031 AD Rotterdam
tel 010-2440111
duiken@sublub.nl

ING NL90 INGB 0005 5407 86
KvK 24.24.86.40
BTW NL8182.48.750.B01
www.sublub.nl

DUICKLUB SUBLUB

WIE?
De duikclub SubLub is een verzameling van afgestudeerde duikers die na hun cursus bezig willen blijven met
de nieuwe hobby. De collectie omvat zowel vakantie- als hollandduikers die hun vaardigheden bij willen houden, op
zoek zijn naar buddies en buddessen en nieuwe duikplekken willen zien.
HOE?
Om dit doel te bereiken organiseren we regelmatig begeleide duikdagen in de Nederlandse wateren. De
begeleiding bij deze duiken is gratis. Verder hebben clubleden gratis toegang tot het zwembad tijdens de
cursusavonden en ze krijgen 50% korting op het huren van duikmateriaal. Met een uitgebreid lidmaatschap krijgen
clubleden ook een keer per jaar een Scuba Review en een kleine beurt voor de ademautomaat gratis en 10% korting op
onderhoud van trimvesten en automaten en op batterijwissels. Daarnaast kan het lidmaatschap aangevuld worden met
een vulabonnement voor duikflessen.
HOEVEEL?
Het standaard lidmaatschap kost € 10,- per maand. Het duurt minimaal een jaar en is daarna schriftelijk
opzegbaar met een termijn van een maand. Een uitgebreid lidmaatschap kost € 2,50 per maand extra. Een
vulabonnement kost € 2,50 per maand extra per fles. Het bedrag wordt maandelijks per machtiging afgeschreven.

INSCHRIJFFORMULIER
Naam:____________________________________________________________________________________
Adres:____________________________________________________________________________________
Postcode:_________________________ Woonplaats:_____________________________________________
Tel thuis:____________________________________ Mobiel:_06____________________________________
Email:_________________________________________________________ Geb.datum:_____-_____-_____

•

Het clublidmaatschap gaat in per _01_-____-201__

•

Ik wil WEL / NIET een uitgebreid lidmaatschap (omcirkel wat van toepassing is).

•

Ik wil WEL / NIET een vulabonnement. Ik heb EEN / TWEE duikfles(sen) (omcirkel wat van toepassing is).

•

Ik wil WEL / NIET de nieuwsbrief per email ontvangen (omcirkel wat van toepassing is).

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan duikcentrum SubLub om van zijn/haar
hierondergenoemde (giro-)rekening bedragen af te schrijven wegens hetgeen hierboven aangegeven.
BANK / GIRO NR:_____._____._____._____ HANDTEKENING: ____________________

DATUM: ___-___-201__

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Als u het niet eens bent met
de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

