
 

 

Onderwatersportvereniging Galathea 
 
Inschrijfformulier 
A.u.b. duidelijk met blokletters invullen! 

 
Dit formulier volledig invullen en samen met één (1) pasfoto z.s.m. inleveren bij:    
Vergeet niet het separate machtigingsformulier ook in te vullen en in te leveren. Zonder acceptatie van de automatische 
incasso (machtiging) kan het (kandidaat)lidmaatschap niet ingaan. 

 
Ondergetekende (achternaam): 

Voornamen (voluit): 

Roepnaam: 
 

Geboortedatum + -plaats                                   -          -    

Adres: 

Postcode + woonplaats: 

Telefoon + GSM: 

E-mail-adres: 

Nationaliteit + geslacht                                                                                               □ Man                  □ Vrouw 
 

Onderstaande alleen invullen als je al eerder ervaring met de duiksport hebt opgedaan en een brevet hebt behaald. 
 

Opleidingsorganisatie: 

Brevet (kopieën a.u.b. 

bijvoegen): Logboeknummer: 
Aantal geregistreerde duiken: 

 
geeft zich op als lid van Onderwatersportvereniging Galathea en aanvaardt hiermee alle daaraan verbonden rechten en 
verplichtingen. 

   Hij/zij verklaart: 
1.    Dat noch de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), noch Onderwatersportvereniging Galathea, voor enig 

verlies of letsel hem/haar overkomen, aansprakelijk zullen worden gesteld, en dat alle activiteiten op het gebied van 
onderwatersport geschieden op eigen risico en eigen verantwoording. 

2.   De statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging ter beschikking te hebben gekregen. 
3.   Op de hoogte te zijn van de contributiebepalingen. 
4.   Binnen één maand na inschrijving als aspirant-lid, en daarna tenminste eens per drie jaar, indien de leeftijd beneden 

de vijftig jaar is, of eens per jaar indien de leeftijd vijftig jaar of ouder is, zich (op eigen kosten) medisch te laten 
keuren voor de onderwatersport bij een daartoe door het bestuur geaccepteerde medische instantie. 

5.   Het inschrijfgeld, ad € 11,35 , bij aanmelding per automatische incasso te voldoen. 
6.   Drie maanden contributie, ad € 31.25, bij aanmelding per automatische incasso te voldoen. 
7.   Op de hoogte te zijn dat het inschrijfgeld, de contributie en de NOB-gelden over de periode van het aspirant- en/of 

kandidaat-lidmaatschap (conform de statuten) niet terugvorderbaar zijn. 
8.   Zich te houden aan de regels gesteld door Onderwatersportvereniging Galathea en de NOB. 
9.   Akkoord te gaan met automatische incasso van alle aan het lidmaatschap verbonden gelden én van alle gelden die 

geïnd moeten worden door opgave aan clubactiviteiten. 
10.    De vereniging maakt veelvuldig gebruik van beeldmateriaal op de website, in nieuwsbrieven en/of social media.   

Onder beeldmateriaal worden groepsfoto's, individuele foto's en videofragmenten bedoeld. 
Op de website vindt u algemene informatie over onze vereniging, berichten over duiken en beeldmateriaal van 
verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld activiteiten, zwembadlessen. Ook u en/of uw zoon/dochter kan op deze 
foto's (en soms ook video's) te zien zijn. Dit is ter promotie van de vereniging in de breedste zin van het woord, 
waarin met name het bevorderen van de naamsbekendheid hierin een belangrijke factor is. 
In de wet bescherming persoonsgegevens (AVG) staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de u en/of 
ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers geen foto's online geplaatst mogen worden. Daarom willen wij 
uw toestemming vragen voor het plaatsen van beeldmateriaal van u en/of uw kind(eren) op de website van de 
vereniging, in nieuwsbrieven en op social media.Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto's en video's. Wij 
plaatsen geen foto's waarvoor leden schade kunnen ondervinden.Wij plaatsen bij foto's en video's geen namen van 
leden. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van u 
en/of uw zoon/dochter. Uw toestemming geldt alleen voor foto's en video's, die door ons, of, in onze opdracht 
worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leden foto's maken tijdens activiteiten. De vereniging heeft daar 
geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze leden ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto's en 
video's op internet  

 
 
Datum:          -          -                                                              Plaats:    

 
Handtekening kandidaatlid:                                                     Handtekening + naam wettelijke vertegenwoordiger indien 

het kandidaatlid nog niet meerderjarig is: 
 
 
 
Ledenadministratie:  penningmeester@galathea.nl of info@galathea.nl                                       Oktober 2019 



 

 

Onderwatersportvereniging Galathea 
 
Machtigingsformulier 
A.u.b. duidelijk met blokletters invullen! 

 
Dit formulier volledig invullen en samen met het inschrijfformulier z.s.m. inleveren. 
Zonder acceptatie van de automatische incasso (machtiging) kan het (kandidaat)lidmaatschap niet ingaan. 

 
Gegevens (kandidaat)lid 

 
Achternaam: 

 
Voornamen (voluit): 

Adres: 

Postcode + woonplaats: 
 

Ondergetekende machtigt hierbij OWSV Galathea om tot wederopzegging alle kosten die samenhangen met het 
lidmaatschap en de clubactiviteiten van Galathea automatische te incasseren van zijn / haar Post-/bankrekening. 

 
Gegevens rekeninghouder 

Naam rekeninghouder: 

IBAN nummer.: 

Betalingswijze (alle bijdragen zijn bij vooruitbetaling per automatische incasso verschuldigd!) 

□ Clubcontributie: per jaar                       □ Clubcontributie: per kwartaal            ■ Deelname aan clubactiviteiten 

■ Kosten aspirant-lidmaatschap*             ■ NOB-contributie 
 

■ Opleidingskosten                                 ■ NOB-instructieboek 1*-Duiker 

□ NOB-logboek (standaard) € 15.00***   □ NOB-logboek (luxe) € 24,50*** 
 

 
* = Kosten aspirant-lidmaatschap: 
•      Inschrijfgeld Galathea                                 € 11,35 
•      3 maanden lidmaatschap Galathea            € 31.25 
•      Lidmaatschap NOB                                     € 44.00 (junioren jonger dan 18 jaar € 19.50) 

(Incl. premie collectieve ongevallenverzekering en premie collectieve aansprakelijkheidsverzekering) 
 

** = Opleidingskosten: 
•       Opleidingskosten brevet 1*-Duiker          € 131.50 
•       Opleidingskosten brevet 2*-Duiker          € 101,00 
•       Opleidingskosten brevet3*-Duiker           € 104,00 
•       De prijzen zijn incl. boek en brk kaart 

 
***= NOB-logboek (maak zelf je keuze): 
      Boekje met gelamineerde omslag               € 15,00 
      Luxe versie met nylon cover + rits               € 24,50 

 
 

Opleidingskosten + NOB-logboek zijn alleen van toepassing voor aspirant-leden die een duikopleiding bij Galathea 
gaan volgen. 

 
Alle NOB-kosten zijn voor alle leden van OWSV Galathea van toepassing. Alle leden dienen naast het lidmaatschap van 
Galathea nl. (conform de statuten) ook het NOB-lidmaatschap aan te gaan. 

 
 

Datum:          -          -                                                              Plaats:    
 

Handtekening rekeninghouder: 
 

 
Ledenadministratie: penningmeester@galathea.nl of info@galathea.nl 

 
 
 
 
 
 
 

Oktober 2019 



 

Onderwatersportvereniging Galathea 
 
Vrijwaring aansprakelijkheid en aanvaarding van risico 
A.u.b. duidelijk met blokletters invullen! 

 
Dit formulier volledig invullen en samen met het inschrijfformulier z.s.m. inleveren. 
Zonder acceptatie van deze verklaring kan het (kandidaat)lidmaatschap niet ingaan. 

 
 

Ondergetekende (achternaam): 

Voornamen (voluit): 

Adres: 
 

Postcode + woonplaats: 
 

verklaart hierbij door ondertekening van deze verklaring de vereniging/instructeur(s)/begeleider(s) nimmer aansprakelijk 
te zullen stellen. 

 
Ik verklaar hierbij dat ik uitvoerig geïnformeerd ben over de gevaren van snorkel- en persluchtduiken. 

 

Het is mij bekend dat aan duiken met perslucht risico’s verbonden zijn. Decompressieziekte, embolie en andere 
hyperbare verwondingen, die een mogelijke behandeling in een recompressiekamer noodzakelijk maken, kunnen 
optreden. 
Ten opzichte van mijn begeleidend (duik)instructeur van Onderwatersportvereniging Galathea en medewerkers (hierna 
te noemen ‘gevrijwaarde partij’) zie ik af van schadeaanspraken in welke vorm dan ook, voor schadegevallen welke 
kunnen ontstaan in samenhang met de introductieduiken. Het afzien van schadeaanspraken geldt in het bijzonder voor 
verwondingen in iedere vorm, ook wanneer deze mijn dood als gevolg hebben. Dit met de aantekening dat ook mijn 
erfgenamen als consequentie van deze vrijwaringsverklaring geen aanspraken tegenover de ‘gevrijwaarde partij’ 
geldend kunnen maken. 
Verder verklaar ik dat geen schadeclaim zal worden ingediend tegen de ‘gevrijwaarde partij' noch door mijzelf, noch 
door mijn familie, erfgenamen of voogd. 

 

Het is mij bekend dat snorkelen en persluchtduiken fysiek inspannende activiteiten zijn. Ik verklaar dan ook over 
een goede gezondheid te beschikken en nimmer te hebben geleden aan: hyperventilatie, aandoeningen aan hart of 
bloedvaten, longen en/ of luchtwegen, oren etc. 
Eigen verklaring 
Heb je last van een van de volgende aandoeningen? 

 

Aandoening                                                  Ja        Nee 
Klachten bij inspanning 
Langdurig hoesten of benauwdheid 
Astma, bronchitis 
Longontsteking 
Ingeklapte long 
Zware hoofdpijn, migraine 
Toevallen, vallende ziekte 
Rug- of nekklachten 
Ernstig hoofdletsel, hersenschudding 

 
 
 
Aandoening                                                  Ja        Nee 
Oorpijn, oorklachten of oorontsteking 
Gevoelig, geperforeerd of 
getransplanteerd trommelvlies 
Voorhoofdsholteontsteking 
Kaakholteontsteking 
Duizeligheidsklachten 
Wagen-, lucht- of zeeziekte 
Suikerziekte 
Andere ziekte of aandoeningen

 
Indien één of meerdere vragen met “Ja” zijn beantwoord, wordt je verzocht een verklaring te overleggen van medische 
goedkeuring voor deelname aan het duiken met perslucht. 

 
Dit formulier is door mij naar waarheid ingevuld. Ik begrijp dat deze verklaring als overeenkomst bindend is en ik 
verklaar dat ik dit document uit vrije wil ondertekend heb. 

 
Datum:          -          -                                                              Plaats:    

 
Handtekening kandidaatlid:                                                     Handtekening + naam wettelijke vertegenwoordiger indien 

het kandidaatlid nog niet meerderjarig is: 
 
 
 

Ledenadministratie: penningmeester@galathea.nl of info@galathea.nl 
 
 
 
 

Oktober 2019 


