
* Aankruisen wat van toepassing is 

** Kopie van beide zijden brevetcard bijsluiten Dit formulier bestaat uit twee pagina’s! 

Duikteam Silent World 
Bocholtsestraatweg 71 
NL-7121JB AALTEN 
info@silentworld.nl 
www.silentworld.nl 

Bankgegevens 
IBAN: NL82RABO0371226309 

BIC: RABONL2U 
Kvk Centraal Gelderland: 40102061 

 

Inschrijfformulier Duikteam Silent World 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Roepnaam:  ___________________________________  Voorletters:  _________  

Achternaam:  _________________________________  Geslacht:  Man  Vrouw 

Adres:  ___________________________________________________________  

Postcode:  ______________ Woonplaats:  ___________________________________________________  

Telefoon:  _________________________________ Mobiele telefoon:  _____________________________  

E-mailadres:  _______________________________ Geboortedatum:  ______________________________  

LIDMAATSCHAP 

Schrijft zich in als lid van Duikteam Silent World en*: 

 Heeft nog geen brevet en neemt deel aan de éénsters-opleiding. Het cursusgeld bedraagt € 150,- 

inclusief lesmateriaal, logboek en brevetregistratiekaart, exclusief contributie en kosten medische 

keuring. 

 Heeft een NOB/CMAS brevet. Onderstaande gegevens alleen invullen als je al een NOB/CMAS brevet 

hebt en kopie hoogst behaalde brevet bijsluiten**. 

Hoogst behaalde brevet*:  1* |  2* |  3* |  4* |  1*I |  2*I |  3*I |  IT |  IC  

Logboeknummer:  ______________________ Instructeursnummer:  ________________________  

Ben je ook lid van een andere NOB-vereniging? 

 Nee |  Ja, namelijk: ____________________________________________________________  

Deze vereniging int mijn NOB contributie: wel / niet*. 

 Heeft een brevet van een andere organisatie. Onderstaande gegevens alleen invullen als je al een 

duikbrevet van een andere organisatie hebt en kopie hoogst behaalde brevet bijsluiten**. 

Hoogst behaalde brevet:  _________________________ Organisatie:  _______________________  

 Schrijft zich in als donateur (€25,00 per jaar). 

PRIVACYWETGEVING 

Je gegevens worden door Duikteam Silent World met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Op onze 

website vind je de privacyverklaring van de vereniging (https://www.silentworld.nl/privacyverklaring).  

Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in Mijn NOB, de administratieve 

applicatie van de Nederlandse Onderwatersport Bond. Via Mijn NOB (https://mijnnob.nl) heb je altijd 

toegang tot je eigen gegevens. 

 Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben op de 

website en sociale media kanalen van Duikteam Silent World. 

 Ik geef hierbij toestemming dat mijn e-mailadres gebruikt wordt voor alle aan de vereniging 

gerelateerde communicatie. 

 Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van mijn e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer op het 

alleen voor leden van Duikteam Silent World toegankelijke deel van de website van Duikteam Silent 

World. 

 

 



Dit formulier bestaat uit twee pagina’s! 

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA 

Naam incassant: Silent World 

Adres incassant: Bocholtsestraatweg 71 

Postcode incassant: 7121 JB Woonplaats incassant: AALTEN 

Incassant ID: NL07ZZZ401020610000 Kenmerk machtiging: Silent World 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Duikteam Silent World om doorlopende 

incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 

contributie, evenements- en opleidingsgelden en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van Duikteam Silent World. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 

weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Naam:  _______________________________________________________________________________  

Adres:  _______________________________________________________________________________  

Postcode:  ____________________________ Woonplaats:  ______________________________________  

Rekeningnummer (IBAN):  ________________________________________________________________  

 

 

 Plaats en datum  Handtekening 

ONDERTEKENING 

Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Door ondertekening 

van dit formulier verklaart hij/zij geheel voor eigen risico deel te nemen aan alle duikactiviteiten en alles wat 

daarmee samenhangt. Hij/zij zal de vereniging niet aansprakelijk stellen voor lichamelijk letsel en/of 

schade, verlies of diefstal van goederen, ontstaan tijdens het deelnemen aan door Duikteam Silent World 

georganiseerde activiteiten. 

Minderjarige leden moeten dit formulier mede door een ouder of voogd laten ondertekenen. 

 

 

 Datum Handtekening Handtekening ouder of voogd 

Lever dit inschrijfformulier samen met eventuele kopieën van brevetten in bij de secretaris van 

Duikteam Silent World. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden 

genomen. 

Hier niets invullen 

Datum ontvangst:  ______________________  

Betreft herinschrijving: Ja / Nee 

Medische keuring geldig tot:  ______________  

Aantal bijlagen:  ________________________  


