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Sailcenter Club 2019
Je hebt de wens om veel te varen maar je hebt geen zin in bootonderhoud, havenkosten en zorgen over je eigen boot?
Wij hebben de oplossing voor jou: een boot beschikbaar voor 12 maanden om mee te varen met familie, vrienden en
kennissen, hierna gasten genoemd. Mocht je een keer verlegen zitten om een zeilmaatje dan helpen wij je graag verder
middels onze besloten Clubzeilen App-groep, waarin alle clubzeilers zijn opgenomen.
Wij bieden je vier verschillende mogelijkheden aan en Start to Sail voor de deelnemende gemeenten.


















Enkele punten die in acht genomen moeten worden;
Op het lidmaatschap zijn de algemene huurvoorwaarden van Sailcenter Limburg van toepassing.
De Sailcenter Club is persoonsgebonden, maximaal 1 boot per lidmaatschap tegelijk op het water.
Bij reservering vooraf worden de normale verhuurkosten in rekening gebracht bij een no-show.
Huur van motor inclusief benzine moet per keer afgerekend worden. Kosten € 20,00.
Minimale leeftijd is 16 jaar, voor de zwaardboot, sup en kano 12 jaar.
Kennis van varen en de vaarregels is verplicht.
De Sailcenter Club deelnemer mag het lidmaatschap niet gebruiken voor commerciële of verenigingsdoeleinden.
De Sailcenter Club deelnemer mag geen activiteiten ontplooien die concurrerend zijn met die van Sailcenter Limburg BVBA
en / of Sailcenter Limburg VZW.
Altijd zeilmaatjes bij de hand doormiddel van de besloten Clubzeilen App-groep.
De Sailcenter Club is geldig van 9.00 tot 17.00 uur, bij avondopenstelling ook in de avond.
De Sailcenter Club Light is geldig in de ochtenden van 9.00 tot 12.30 uur.
Reserveren op zaterdag- / zondagmiddag en feestdagen is niet mogelijk.
De Sailcenter Club loopt 12 maanden lang vanaf de datum van aankoop.
De Sailcenter Club Gasten betalen € 7,50 per dagdeel of € 10,00 per dag per persoon, reddingsvest inbegrepen.
De Sailcenter Club deelnemer kan een boot huren na het behalen van CWO I
Wij stellen het afsluiten van een passende verzekering verplicht.

Prijzen Sailcenter Club

Basis

Light

Zwaardboot

Start to Sail

Sup/kano

Sailcenter Club J22

€ 750,00

€ 400,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Sailcenter Club Valk / BM / Stokpaard

€ 500,00

€ 300,00

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

Sailcenter Club Laser / Laser Pico

n.v.t.

n.v.t.

€ 350,00

n.v.t.

n.v.t.

Sailcenter Club SUP / Kano

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 200,00

Start to Sail (looptijd gedurende het seizoen van 2019)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 120,00 / € 157,50

n.v.t

Deelname aan sluizen- of volle maantocht

gratis

te betalen

te betalen

te betalen

te betalen

Korting zeilles

15%

geen

15%

geen

geen

Korting boothuur bij weekendreservering of
andere boten dan clubzeilen

15%

15%

15%

geen

geen
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INSCHRIJFFORMULIER SAILCENTER CLUB 2019
Persoonsgegevens:
Roepnaam:

Achternaam:

M[ ]

V[ ]

Straat:
Postcode:

Woonplaats:

Mobiel telefoonnummer:

E-mailadres:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Hoogst behaald zeildiploma:
Keuze bootsoort en duur Sailcenter Club

Basis(1)

Light(2)

J22 / Beneteau

Ingangsdatum: …..-……- 20….

€ 750,00

Valk / BM / Stokpaard

Ingangsdatum: …..-……- 20….

Laser / Laser Pico
Sup / Kano

Vragen/wensen:
Medische informatie:

€ 400,00

Zwaardboot(3)
n.v.t.

Start
to Sail(4)
n.v.t.

Sup /
kano(4)
n.v.t.

€ 500,00

€ 300,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Ingangsdatum: …..-……- 20….

n.v.t.

n.v.t.

€ 350,00

€ 120,00 / € 157,50

n.v.t.

Ingangsdatum: …..-……- 20….

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 200,00

…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Voorwaarden voor inschrijving:
 Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en ontvangst van de betaling is je lidmaatschap
definitief. Bij betaling per bank dien je je achternaam en ‘Sailcenter Club: Basis / Light / Zwaardboot / Start to Sail / Sup-Kano
te vermelden.
 Het lidmaatschap is persoonsgebonden, geldig voor 12 maanden of het seizoen 2019. Er is geen mogelijkheid voor restitutie
indien je geen gebruik meer wilt maken van het lidmaatschap.
 De algemene huurvoorwaarden voor boot en materialen huur zijn van toepassing. Deze kun je vinden op
www.sailcenterlimburg.com en liggen altijd ter inzage op kantoor van Sailcenter Limburg.



Wij stellen het afsluiten van een passende verzekering verplicht.

Deelnemersverklaring:
 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 een reddingsvest en schoenen in en op het water raden ten zeerste wij aan.
 De deelnemer heeft een passende verzekering afgesloten voor schade aan het gehuurde.
Handtekening voor akkoord: ………………………………………………. Datum: …………………………………………….

