Volwassen zeilles 2018
Een stap verder zetten in het zeilen maar ook in je eigen ontwikkeling?
Kom dan naar Sailcenter Limburg, een erkende CWO zeilschool met goed opgeleide
instructeurs en al lange tijd een begrip in de regio. Met onze prachtige accommodatie
aan de Limburgse Maasplassen in Ophoven (B), ruime keuze aan boten en onze
ervaren instructeurs ben je verzekerd van een gezellige en leerzame tijd.
Je kunt bij ons leren zeilen op ieder niveau en in verschillende disciplines.
Wij adviseren je te starten met de kielbootles. De standaard lesboot is een Valk. Deze stabiele boot geeft voldoende
tijd om te leren en biedt iedere dag een stukje meer uitdaging.
Met 3 cursisten in de boot en 1 instructeur gaat de cursus door.
Bij Sailcenter Limburg vinden wij persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk, daarom stemmen wij de lessen altijd af op
jouw persoonlijke wensen, reeds opgedane kennis en vaardigheden!
Wij bieden je een lespakket voor CWO 1 of 2 aan met aansluitend aan de laatste les 1 maand lang gratis oefenen.
Het lespakket bestaat uit 18 uur zeilles, te verdelen over drie lessen van zes uur of zes lessen van drie uur.
Na deze lessen krijg je een maand tijd om je vaardigheden te oefenen, waarvoor je slechts een vergoeding betaald
van € 10,00 per keer. Zoek je een zeilmaatje, dan kun je via de besloten Clubzeilen App-groep een oproep doen.
De cursuskosten CWO 1 of 2 per persoon zijn:
 Bij 3 dagen les van 6 uur € 375,00 inclusief 1 maand vrij zeilen voor € 10,00 per keer.
 Bij 6 dagdelen les van 3 uur € 400,00 inclusief 1 maand vrij zeilen voor € 10,00 per keer.
Prijzen zijn inclusief gebruik boot tijdens de lessen en tijdens de oefenmaand, een enthousiaste instructeur, een
reddingsvest en indien nodig regenkleding.
De lestijden zijn van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
Wil je liever privéles? Dat kan!
Lestijden, duur en de inhoud van de les wordt door jou bepaalt, afgestemd op je persoonlijke wensen.
Voor een kielboot bedraagt het tarief € 65,00 per uur, € 125,00 voor 2 uur en € 180,00 voor 3 uur, maximaal 2
personen. Heb je liever les in een zwaardboot, dan wordt er 10 % op het uurtarief meer gerekend.
Wil je meer? Kijk dan verder naar ons uitgebreide aanbod:
Zwaardbootles:
De lessen worden gegeven in een Laser (1 persoon) of Laser Vago (2 persoons).
Deze boten zijn minder stabiel dan een Valk en een nat pak krijgen is geen uitzondering.
Kajuitzeilles
De basis van het kajuitzeilen wordt gegeven in de J22, een snel jacht waarbij vooral
aandacht gegeven wordt aan zeiltrim. Zie voor meer info ons kajuitjacht informatieblad.
Wedstrijdtraining:
De J22 is de perfecte boot om het zeilen op snelheid te ervaren. Als eerste over de finish?
Dat leer je van onze trainers. Zie voor meer info ons wedstrijdtraining informatieblad.
Verschillende niveaus
Wij hanteren tijdens de zeillessen de CWO standaard. Zie ook www.CWO.nl.
CWO 1:
Je maakt op een veilige manier kennis met de beginselen van het zeilen. Je leert eenvoudige
basisvaardigheden zoals boot zeil- en nacht klaar maken, koersvaren en overstag gaan.
CWO 2:
Je hebt de beginselen van het zeilen al onder de knie, nu is het tijd om zelfstandig te leren zeilen.
Naast de basisvaardigheden leer je opkruisen en aankomen aan hogerwal, uithangen,
gewichtsverdeling, omslaan en oprichten van de boot indien van toepassing.
CWO 3:
Je gaat zelfstandig varen onder moeilijke omstandigheden. Dit diploma omvat zowel de basis- als
de gevorderde manoeuvres en is niet eenvoudig te behalen. Deze lessen hebben het karakter van
een training. Er wordt veel gewerkt met opdrachten en er is een theorietoets voorzien.

INSCHRIJFFORMULIER VOLWASSEN ZEILLES 2018

(prijswijzigingen voorbehouden; gemaakt op 15-01-2018)

Roepnaam:
Achternaam:
Straat:
Postcode:
Woonplaats:
Mobiel telefoonnummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Hoogst behaald zeildiploma:
Pak huren (wetsuit of zeilpak), gelieve kledingmaat invullen:
CWO 1 Kielboot
CWO 1 Kielboot
CWO 2 Kielboot
CWO 2 Kielboot
Zwaardbootles (i.c.m. jeugd)
CWO 3 Kielboot
CWO 3 Zwaardboot
Kielboot / Zwaardboot open dagen
Wedstrijdtraining

€ 375,00
€ 400,00
€ 375,00
€ 400,00
€ 280,00
€ 390,00
€ 350,00
gratis

3 hele dagen
6 dagdelen
3 hele dagen
6 dagdelen
3 dagen
6 dagen
4 dagen
28-29 april
n.t.b.

M[ ]

V[ ]

Data:
Data:
Data:
Data:
Data vakantieperiode:
18, 24, 31 maart en 2, 14, 15 april
31 maart, 2, 14, 15 april

Vragen:
Wensen:
Relevante medische info:
Voorwaarden voor inschrijving:
 Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en ontvangst van de (aan)betaling is je
reservering definitief. Bij betaling per bank dien je je achternaam en de cursus te vermelden. Aanbetaling € 100,00.
Het resterende cursusbedrag dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus betaald te zijn.
 De cursus gaat enkel door bij 3 deelnemers (6 deelnemers bij CWO 3), bij onvoldoende deelname wordt door Sailcenter
Limburg (SCL) uiterlijk 1 week van te voren geannuleerd en eventuele betalingen retour gestort.
 Gemiste lessen zijn niet op een ander moment in te halen of te verrekenen met het cursusbedrag.
Annulering:
 Verzetten van een boeking in hetzelfde vaarseizoen of annulering 2 maanden of langer vantevoren kost € 25,00.
 Bij annulering 2 maanden of korter voor de boekingsdatum ben je € 100,00 verschuldigd.
 Bij annulering 1 maand of korter voor de boekingsdatum ben je het gehele cursusbedrag verschuldigd.
Cursistverklaring:
 Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden en verklaart dat de deelnemer beschikt over voldoende
zwemvaardigheid (bij geen zwemdiploma dient men melding te maken) en een goede gezondheid en geeft SCL
toestemming voor het nemen van maatregelen van medische of heelkundige aard in geval van ziekte of ongeval.
 Sailcenter Limburg is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, verlies of beschadiging van eigendommen tijdens het
verblijf en activiteiten. Wij raden aan kostbare spullen thuis te laten.
 Bij ondertekenen geef je Sailcenter Limburg toestemming om foto en filmmateriaal te gebruiken voor
promotiedoeleinden.
 Het dragen van reddingsvesten en schoenen in en op het water stellen wij verplicht.
Handtekening voor akkoord: ……………………………………………….

Datum: …………………………………………….

