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Inschrijfformulier trainingen 
 
Persoonlijke gegevens: 
 
Naam + voorletters deelnemer :_________________________________________________ M / V 
Roepnaam :_______________________________________________________________ 
Adres  :_______________________________________________________________ 
Postcode :__________________ Woonplaats: __________________________________ 
Telefoon :__________________ Mobiel:_______________________________________ 
E-Mail   : _______________________________________________________________ 
Geb. datum :__________________ Geb. plaats: ___________________________________ 
IBAN Bank of Giro : _________________________________________________________ 
Reeds Lid WVP?  : ja / nee 
Zeilervaring / diploma: CWO I, CWO II, ZB-I, ZB-II, ZB-III, anders: ________________________ 

(kruis aan en omcirkel wat van toepassing is). 
 
Ik schrijf mijn kind in voor deelname aan training op zondag (8 dagdelen van 10-13 uur of 14-17 
uur). Graag per kind een apart formulier invullen. 

o Optimist     eigen boot: ja/ nee 

o Splash      eigen boot: ja/ nee 

o Laser      eigen boot: ja/ nee 
o 2-mans boot Feva    eigen boot: ja/ nee 

 

Ik schrijf mij in voor deelname aan de volgende training op zondag (8 dagdelen van 10-13 uur of 
14-17 uur): 

o Splash      eigen boot: ja/ nee 
o Laser      eigen boot: ja/ nee 
o Andere eenmanszwaardboot, namelijk:  ________________________ 

 

Indien niet in het bezit van een eigen boot, dan komen hier nog kosten voor de boothuur bij. 
Kosten inschrijving zie tarievenlijst 2018 
 
Ik ga akkoord met automatische incasso van de kosten voor deelname aan de training, huur van 
een zeilboot, inschrijfgeld en lidmaatschap, indien van toepassing. Deze bedragen worden 
voorafgaand aan de zeiltraining geïncasseerd. Annuleringskosten voor aanvang van de trainingen 
of gedurende de trainingsdagen bedragen € 50,--. 
 
Het deelnemen aan de zeillessen geschiedt geheel op eigen risico en voor eigen rekening. WV de 
Pettelaer noch haar medewerkers en instructeurs kunnen aansprakelijk gesteld worden voor 
schade van welke aard dan ook. 
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Voor specifieke vragen over de cursusinhoud of andere vragen met betrekking tot opleidingen, 
kunt u contact opnemen met Natalie van Griensven van het team opleidingen WVP 
(opleidingen@wvdepettelaer.nl ). 
 
Dit formulier invullen, door u of ouder/verzorger te ondertekenen en opsturen naar: 
Secretaris WVP, t.a.v. Ine van Maanen, Postbus 5015,  5201 GA  ’s-Hertogenbosch of inscannen en 
mailen naar: secretaris@wvdepettelaer.nl. 
 
Naam ondergetekende:        (of ouder indien minderjarig) 
 
Handtekening:         
 
Plaats:                      Datum:    
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