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Start tot Sail 2019 

 

Start to Sail is een programma waarbij de inwoner van de Buursportdienst gemeenten wordt gestimuleerd het 
water op te gaan. Start to Sail is een samenwerking met de Buurtsportdiensten, Sport Vlaanderen en Sailcenter 
Limburg. De 6 deelnemende gemeenten zijn Maaseik, Kinrooi, Bree, Bocholt, Peer en Oudsbergen. 

Start to Sail is een programma waarin je in 6 lessen van 2,5 uur de basisvaardigheden van zeilen in een zeilboot van 
het type valk aangeleerd krijgt. Wanneer je slaagt voor de proeven, behaal je het CWO-diploma Kielboot 1 (CWO = 
Commissie Watersport Opleiding) je kunt dan zelfstandig zeilen in gunstige omstandigheden in één van de twee 
beschikbaar gestelde zeilboten. De boten staan tijdens het seizoen van 1 april tot en met 31 oktober, ter beschikking 
voor de Start to Sail lessen en voor gebruik aan geslaagden van het Start to Sail programma 2019. De voorwaarde van 
gebruik van de zeilboten na afloop van het Start to Sail programma zijn gelijk aan deze van de Sailcenter Clubzeilers. 
Je kunt dus na de Start to Sail blijven zeilen, mits in het bezit van het diploma. Er kan gevaren worden met andere 
clubzeilers of je kunt gasten meenemen tegen een kleine vergoeding.  

Het Start to Sail programma start vanaf 7 april 2019 met een Start to Sail "familie" dag. 
Tijdens deze familiedag voorzien wij informatie, een gratis introductie les in het zeilen en warme dranken. Opgeven 
voor deze dag is verplicht in verband met de planning. Vanaf 9.30 uur tot 16.30 uur voorzien wij ieder uur diverse 
zeilmomenten om te ervaren of zeilen iets voor jou is.  
Opgeven kan via info@sailcenterlimburg.com met het aantal deelnemers en de lestijd. 

Wil je deelnemen aan het Start to Sail traject? 
Heb je besloten na deze introductie om door te gaan met de Start to Sail zeillessen dan kan;  
1) Als groep van 3 of 4 personen je eigen les moment kiezen, onder voorbehoud van een beschikbare instructeur.  
2) Als groep of als individu inschrijven op onderstaande data. 
Wij verzorgen een zeilboot, reddingsvest en instructeur. 

Kosten 
Deelnemen kan voor de gunstige prijs van € 120,00 per persoon bij 4 deelnemers per boot.* 
Deelnemen kan voor de gunstige prijs van € 157,50 per persoon bij 3 personen deelnemers per boot.* 

*Deze aanbieding geldt enkel op basis van beschikbaarheid en voor inwoners van de buurtsportdiensten tegen de Start to Sail voorwaarden en is 
niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen. 

 

Les data en les tijden; 

Data mogelijk van 1 april tot en met 31 oktober 2019 Tijden 

Woensdagen 10, 17 en  24 april en 1, 8 en 15 mei 2019 10.00 - 12.30 uur of 14.00 - 16.30 uur of 18.30 - 21.00 uur 

Donderdagen 11, 18 en  25 april en 2, 9 en 16 mei 2019 10.00 - 12.30 uur of 14.00 - 16.30 uur of 18.30 - 21.00 uur 

Zaterdagen 13, 20 en 27 april en 4, 11 en 18 mei 2019 10.00 - 12.30 uur 

Zondagen 14, 21 en 28 april en 5, 12 en 19 mei 2019 10.00 - 12.30 uur 

Maanden juni t/m oktober zijn nader te bepalen  
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INSCHRIJFFORMULIER Start tot Sail 2019   
 

Persoonsgegevens:                                                            
Roepnaam: Achternaam: M [  ]        V [  ] 

Straat: 

Postcode: Woonplaats: 

Mobiel telefoonnummer: E-mailadres: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

 

Start to Sail 4 personen € 120,00 Betaald op ......./......../........    

Start to Sail 3 personen € 157,50 Betaald op ......./......../........ 

Ingeschreven met meerdere personen, namen: 

   1. 2. 

3. 4. 

  Voorkeur eigen data:  

Geplande data: Tijden:  

10, 17 en 24 april en 1, 8 en 15 mei 2019 10.00-12.30 uur of 14.00-16.30 uur of 18.30-21.00 uur  

11, 18 en 25 april en 2, 9 en 16 mei 2019 10.00-12.30 uur of 14.00-16.30 uur of 18.30-21.00 uur  

13, 20 en 27 april en 4, 11 en 18 mei 2019 10.00-12.30 uur  

14, 21 en 28 april en 5, 12 en 19 mei 2019 10.00-12.30 uur  

Data maanden juni t/m oktober volgen nog   

 

Vragen/wensen: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Medische informatie: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Voorwaarden voor inschrijving: 

 Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en bankbetaling 2 weken vooraf aan de cursus is je 
Start to Sail deelname definitief.  

 Betaling per bank op rekening nummer BE29.7350.0984.3464 onder vermelding van je achternaam en ‘Start to Sail’. 

 De cursus gaat enkel door bij minimaal 3 deelnemers, 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 van tevoren 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 
(geen zwemdiploma graag melden vooraf) 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 de duur van de 
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 reddingsvest en schoenen in en op het water stellen wij verplicht. 
  

Handtekening voor akkoord: ……………………………………… Datum: …………………………………………. 


