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Cursusinformatie
Privécursus sloepzeilen 2019
De zeil- en surfclub biedt privélessen sloepzeilen aan, beginnend op 1 mei 2019. De lessen worden gegeven
op 10 aan te duiden zondagen (van 13:30 tot 16:00).
Voorwaarden
• enkel voor volwassenen (maximaal 5 personen)
• voldoende kunnen zwemmen en medisch geschikt zijn om aan watersport deel te nemen
Voldoende kunnen zwemmen & medisch geschikt
Het is van zeer groot belang dat de cursist voldoende kan zwemmen en medisch geschikt is voor de cursus.
We kunnen dit niet voldoende benadrukken. Tenslotte zijn we op een groot diep water actief, wat niet onze
natuurlijk habitat is (we zijn geen vissen !) en wat met de nodige omzichtigheid en veiligheidsmaatregelen
gepaard moet blijven gaan.
Als je dus op het inschrijvingsformulier aanvinkt dat de cursist voldoende kan zwemmen en medisch geschikt
is dan ontsla je de club en haar monitoren van alle aansprakelijkheden mocht blijken dat de cursist toch niet
over deze kwaliteiten beschikt.
Indien de club of haar monitoren zou vaststellen dat de cursist niet over deze kwaliteiten beschikt dan hebben
zij het recht de cursist uit de cursus te zetten zonder enige vorm van terugbetaling van cursusgelden of andere
vergoedingen.
Prijs
210 €/persoon voor 10 lesdagen.
De prijs van een cursus omvat het gebruik van het materiaal, een zwemvest en een verzekering voor medische
kosten. Een annuleringsverzekering is niet inbegrepen.
Wie dit wenst kan de zeilvorderingen laten noteren in een zeilpaspoort. Een zeilbrevet kan behaald worden
afhankelijk van de vorderingen. Meestal is dit op het einde van de cursus.
Inschrijving en betaling
Je kan inschrijven via een online inschrijvingsformulier. Nadat je dit formulier hebt verzonden wordt je zo
spoedig mogelijk gecontacteerd door de cursuscoördinator om verder af te spreken.
Indien je niet de mogelijkheid hebt om online in te schrijven, neem dan telefonisch contact met de
cursuscoördinator.
Na de betaling is er geen verdere briefwisseling voorzien. Heb je nog vragen of wil je zeker zijn dat de
betaling goed toegekomen is, stuur dan een email naar de cursuscoördinator.
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Situaties van overmacht & doktersattesten
Indien de cursussen moeten onderbroken worden om redenen van overmacht, zoals stormweer, lage
waterstand op het waterbekken, blauwalgen, …, kan de club niet gehouden worden om het inschrijvingsgeld
geheel of gedeeltelijk terug te betalen.
Als de cursist omwille van gezondheidsredenen niet aanwezig kan zijn op de cursus moet hij een geldig
doktersattest voorleggen. In dat geval zal de cursus terugbetaald worden op basis van het betaalde
inschrijvingsgeld, verminderd met een administratieve kost van 60 €, en van het aantal gemiste cursusdagen.
Scholingssecretariaat
Het scholingssecretariaat verzorgt de inschrijvingen voor de cursussen. Je kan er ook telefonisch terecht met
vragen.
ZSC Scholingssecretariaat
Roland Paesmans
Boudewijnlaan 69/4
2243 Zandhoven
Tel.
0477/931565
alle dagen van 17.00 tot 20.00 uur
E-mail scholing@zscbroechem.be
Info na inschrijving
Je ontvangt per e-mail nog een bevestiging van de inschrijving(en) die door jou verstuurd werd(en). Wil je alle
gegevens nakijken en indien nodig fouten of aanvullingen melden ?
Gelieve het verschuldigde bedrag te storten op rekeningnummer BE74 7310 2570 8207 van ZSC Broechem,
Oelegemsesteenweg, 43b, 2520 Broechem. Als mededeling bij de betaling vermeld je de betalingscode die
het scholingssecretariaat je nog zal bezorgen. Het bedrag moet binnen de 14 dagen op onze rekening
toekomen, zo niet vervalt de inschrijving automatisch.
Nuttige informatie in verband met de cursus
• Wie al eerder cursus gevolgd heeft overhandigt op maandag zijn/haar zeilboekje aan de monitor.
• Heb je een attest nodig voor de mutualiteit, dan breng je dit eveneens maandag binnen. Het wordt nadien,
samen met de brevetten, terugbezorgd.
• Hou rekening met de weersvoorspellingen en zorg er voor dat je aangepaste kledij bij je hebt: zonnecrème
of regenjas, T-shirt of dikke trui, sandalen, korte of lange broek, enz. Bij zowel warm of koud weer is
reservekledij geen overbodige luxe. Wanneer je aan wal komt is het best dat je terug droge kleren kan
aantrekken.
• Iedere deelnemer krijgt een zwemvest en moet deze rond en op het water steeds dragen.
• Voor het middageten kan je je eigen picknick meebrengen.
• Je kan een drankkaart aanschaffen zodat de cursisten geen geld op zak moet hebben.
Hou dit schrijven bij tot aan het begin van de cursus. De informatie kan je ook nalezen op
www.zscbroechem.be/cursussen. Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij de cursuscoördinator: Roland
Paesmans (zie hiervoor).
Het bestuur en de monitoren wensen je alvast een prettige sloepcursus.

