
DUIKC

Heemstraat 6, 9032 WONDELGEM * Tel
KBC 447

 

 

OVEREENKOMST MATERIAALGEBRUIK

1. Duikende leden, in orde met hun medische fiche en betaling van hun li
maatschap voor het huidige kalenderjaar, kunnen duikmateriaal van de club 
gebruiken, en dit voor de
vraagformulier. Aanvraagformulier 
verzenden, een kopij van deze aanvraag in d

2. Zij mogen dit materiaal gedurende deze periode gebruiken
gehuurde en gespoelde materiaal de maandag

3. Bij niet terugbrengen van het materiaa
gegaan dat ze het materiaal verder willen gebruiken
ken, ook huurgeld in rekening gebracht worden. 
van het contract, en dit via overschrijving.

4. Bij afhaling van het materiaal, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De huursom wordt 
BE07 4472 6201 1166 met vermelding van het contractnummer

 Je brengt al het materiaal terug 
 Flesvulling, buiten de training op maandag, betaal je natuurli
 We gaan er van uit dat je zorg draagt voor het geleende materiaal, en een verzekering a

sluit tegen diefstal of verlies
 
Beslissing Raad van Bestuur op 18
 
 

Materiaal gebruik per week
Fles gevuld 
Ontspanner + octopus 
Jacket 
Fles gevuld + ontspanner
Fles gevuld + Jacket 
Ontspanner +Jacket 
Fles gevuld + ontspanner + 

Enkel voor de 1ste 15 duiken onder begeleiding van een instructeur of AI

Fles gevuld + duikcomputer
Ontspanner + octopus + duikcomputer
Jacket + duikcomputer
Fles gevuld + ontspanner + octopus 
Fles gevuld + Jacket + duikcomputer
Ontspanner +Jacket + duikcomputer
Fles gevuld + ontspanner + octopus + Jacket 
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Heemstraat 6, 9032 WONDELGEM * Tel/Fax. 09.253 94 56 * GSM 0475.25 94 56
KBC 447-2620111-66 – KBC 447-2620119-74  

OVEREENKOMST MATERIAALGEBRUIK
 

Duikende leden, in orde met hun medische fiche en betaling van hun li
voor het huidige kalenderjaar, kunnen duikmateriaal van de club 

de periode die men wenst en is opgegeven in het aa
vraagformulier. Aanvraagformulier openen via deze tegel en men krijgt, na 
verzenden, een kopij van deze aanvraag in de mailbox. 

Zij mogen dit materiaal gedurende deze periode gebruiken, zonder beperking
materiaal de maandag terug zoals vermeld op het huurcontract

Bij niet terugbrengen van het materiaal, zoals vermeld op het huurcontract
materiaal verder willen gebruiken, en zal er voor de volgende

ook huurgeld in rekening gebracht worden. Huurgeld spontaan te betalen 
via overschrijving. 

Bij afhaling van het materiaal, enkel op maandag, huurt men als volgt: 

De huursom wordt spontaan overgeschreven op de rekening van Duikclub Sepia Gent 
BE07 4472 6201 1166 met vermelding van het contractnummer. 
Je brengt al het materiaal terug op de maandag, zoals vermeld op het contract
Flesvulling, buiten de training op maandag, betaal je natuurlijk zelf. 
We gaan er van uit dat je zorg draagt voor het geleende materiaal, en een verzekering a

of verlies. 

eslissing Raad van Bestuur op 18.05.22. 

Materiaal gebruik per week 

 

+ ontspanner + octopus 

ontspanner + octopus + Jacket 

15 duiken onder begeleiding van een instructeur of AI

Fles gevuld + duikcomputer 
Ontspanner + octopus + duikcomputer 

+ duikcomputer 
Fles gevuld + ontspanner + octopus + duikcomputer 

+ duikcomputer 
+ duikcomputer 

Fles gevuld + ontspanner + octopus + Jacket + duikcomputer 

ENT  

0475.25 94 56 
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OVEREENKOMST MATERIAALGEBRUIK 

Duikende leden, in orde met hun medische fiche en betaling van hun lid-
voor het huidige kalenderjaar, kunnen duikmateriaal van de club 

die men wenst en is opgegeven in het aan-
en men krijgt, na 

zonder beperking, en brengen het 
huurcontract.  

tract, wordt er vanuit 
volgende week, of we-

te betalen na ontvangst 

overgeschreven op de rekening van Duikclub Sepia Gent 

zoals vermeld op het contract.  

We gaan er van uit dat je zorg draagt voor het geleende materiaal, en een verzekering af-

€2.00 
€2.00  
€2.00  
€4.00  
€4.00  
€4.00  
€5.00  

15 duiken onder begeleiding van een instructeur of AI 

€7.00  
€7.00  
€7.00  
€9.00  
€9.00  
€9.00  

€10.00 


