
Algemene cursusvoorwaarden 

Piratenkamp 6 jaar zijn of worden dit jaar en maximaal 9 jaar zijn 

Optimist  7 jaar zijn of worden dit jaar  

             maximum 1.60 m groot zijn en maximum 60 kg wegen  

    voldoende kunnen zwemmen en medisch geschikt zijn om aan sport deel te nemen   

Tera    10 jaar zijn of worden (stempel evolutie behaald) of 12 jaar zijn of worden dit jaar  

            voldoende kunnen zwemmen en medisch geschikt zijn om aan sport deel te nemen   

Vago   14 jaar zijn of worden dit jaar minimum 1.65 m groot zijn en minimum 45 kg wegen 
stempels evolutie Optimist behaald  

    voldoende kunnen zwemmen en medisch geschikt zijn om aan sport deel te nemen  

Surfen     11 jaar zijn of worden dit jaar voldoende kunnen zwemmen en medisch geschikt zijn 
om aan watersport deel te nemen  

Priveles voldoende kunnen zwemmen en medisch geschikt zijn om aan sport deel te nemen 

Sloep  18 jaar zijn en voldoende kunnen zwemmen en medisch geschikt zijn om aan sport 
deel te nemen 

  

De groepen Optimist en Surfen worden op maandagmorgen samengesteld door de monitoren op 

basis van de zeil- of surfvaardigheden van de kinderen. De monitoren observeren de jongeren 

gedurende de hele week. Indien nodig worden de groepen door de monitoren opnieuw samengesteld.  

 Indien de club of haar monitoren zou vaststellen dat de cursist niet kan zwemmen dan hebben zij het 

recht de cursist uit de cursus te zetten zonder enige vorm van terugbetaling van cursusgelden of 

andere vergoedingen.  

 De prijs van een cursus omvat het gebruik van het materiaal, een zwemvest, een surfpak (enkel voor 

de surfers) en een verzekering voor medische kosten. Een annuleringsverzekering is niet inbegrepen.  

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.  

Indien er te weinig inschrijvingen zijn kan de club beslissen om de cursus af te lassen. Dit minstens 1 

week voor aanvang van de cursus. 

Bij problemen of vragen kan je altijd mailen naar scholing@zscbroechem.be   

 

Het bestuur en de monitoren wensen je alvast een prettige zeil- of surfcursus.  


