(prijswijzigingen voorbehouden; gemaakt op 04-02-2022)

Klein Vaarbewijs 2022, deel I en II (volgens Nederlands examen).
Je droomt van een eigen boot? Varen en huren in het buitenland? Maar je hebt geen
Vaarbewijs?
Gepassioneerd van water en varen, maar je vraagt je af: “doe ik het volgens de vaarregels”?
Sailcenter Limburg (SLC) heeft verschillende mogelijkheden om je meer zekerheid te bieden op het
gebied van varen, regelkennis en het onder de knie krijgen van de examenstof van Klein Vaarbewijs I en II.
Afhankelijk van je beschikbare tijd en leerstijl bieden wij een online leeromgeving aan en/ of klassikale lesmomenten
met veel persoonlijke aandacht. De groepen zijn klein, zodat er voldoende aandacht voor iedere cursist is.
Het examen regel je zelf online via het CBR in Nederland:
https://www.cbr.nl/nl/recreatievaart-en-privevliegers/nl/recreatievaart/.
Klein Vaarbewijs I
Klein Vaarbewijs I is het meest gangbare en meest behaalde Vaarbewijs. Het geeft je de mogelijkheid om alle
soorten schepen te besturen mits ze niet langer zijn dan 25 meter. Het Vaarbewijs I is verplicht voor alle schepen die
sneller gaan dan 20 km per uur en/of langer zijn dan 15 meter. Het aantal Pk’s dat je mag varen is onbeperkt maar
het vaargebied is wel beperkt. Het Klein Vaarbewijs I geldt voor de vaart op rivieren, kanalen en meren. Met het Klein
Vaarbewijs I mag ook gevaren worden op de Gouwzee. Het Klein Vaarbewijs I is tevens een International Certificate
of Competence (ICC) inland waters. Op de Middelandse zee varen? Behaal dan Klein Vaarbewijs II.
Klein Vaarbewijs II
Klein Vaarbewijs II is een aanvulling op Vaarbewijs I en kan enkel behaald worden indien in bezit van Vaarbewijs I of
door gelijktijdig examen te gaan doen van Vaarbewijs I en II.
Het Klein Vaarbewijs II is geldig op ‘rivieren-kanalen-meren’, Eems/Dollard, de Waddenzee, het IJsselmeer,
Markermeer, IJmeer en op de Oosterschelde en Westerschelde. Het Klein Vaarbewijs II is tevens een International
Certificate of Competence (ICC) inland and coastal waters. Vaarbewijs II geeft dus de mogelijkheid tot varen op de
nationale en internationale kustwateren met alle soorten schepen tot een lengte van 25 meter. Het aantal Pk’s dat je
mag varen is onbeperkt.
Klassikale cursus gebaseerd op het Vaarbewijs I of II
Samen leren is leuker en geeft een stok achter de deur. Wij geven les aan kleine groepen, minimaal 6 en maximaal
10 deelnemers. Samen met onze ervaren cursusleiders en andere cursisten bereiden we je voor op het examen
Vaarbewijs I en indien gewenst in een volgende cursus op het Vaarbewijs II. De examenstof wordt helder uitgelegd
en natuurlijk krijg je ook handige tips voor de valkuilen op je examen! Je krijgt naast het lesboek en de cursus, die
online en offline wordt gegeven, tevens toegang tot online proefexamens. De cursus is inclusief praktijkvaren op een
motorboot en valk met motor.
In deze proefexamens krijg je dezelfde soort vragen als die je op het examen kunt verwachten. Je krijgt hierbij ook je
score te zien. Zo weet je waar je staat. In samenspraak met je cursusleider kun je bekijken wat je eventueel nog
extra moet doen om te slagen. Naast de cursus van 15 lesuur is tevens de nodige zelfstudie vereist om de lesstof
volledig onder de knie te krijgen. Enkel het volgen van de cursus is onvoldoende voor het behalen van je examen.
Online training en lesboek
Als je geen tijd hebt voor klassikale lessen, dan kun je kiezen voor onze online leeromgeving inclusief leerboek. Je
kunt hierbij kiezen voor enkel Vaarbewijs I, Vaarbewijs II of de combinatie van de twee. Let op! Ook hier geldt dat je
enkel kan deelnemen aan het examen Vaarbewijs II in combinatie met Vaarbewijs I of wanneer je reeds in het bezit
bent van Vaarbewijs I.

INSCHRIJFFORMULIER VAARBEWIJS 2022
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Persoonsgegevens:
Roepnaam:

Achternaam:

M[ ]

V[ ]

M[ ]

V[ ]

Straat:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Persoonsgegevens:
Roepnaam:

Achternaam:

Straat:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:
Prijs

Vaarbewijs I (min. 6p. max. 10p.)
Boek + online examenvragen+
6 klassikale lessen off en online en 1 praktijkles
varen met motorboot en varen met valk met motor
Vaarbewijs I of II
VB I; 1 Lesboek + online examenvragen +
2 uur privéles voor jouw specifieke vragen
Les praktijk ervaringstocht naar sluis
Los lesboek
Lesboek + online examenvragen van VB 1/ 2
Enkel online examenvragen
Praktijk les 2,5 uur (min. 4p. max. 8p.)
Praktijk les VB 2 navigeren

€ 222,50 p.p.

Data
12 maart 10.00-16.00 uur praktijk en theorie
op locatie SCL
10-17-24-31 maart online 19.30-22.00 uur
26 maart 10.00-12.30 uur op locatie SCL

Keuze
[ ]

€ 161,50

Zelf in te plannen, data doorgeven.
Max. 2 personen

[ ]

€
€
€
€
€
€

9 april zie ook www.sailcenterlimburg.com
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99,00 p.p.p.d.
20,99
31,99
15,99
65,00 p.p.p.d.

26 maart 13,30-16,00 uur
Datum en prijs in overleg
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Voorwaarden voor inschrijving:
• Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en de betaling, is je reservering definitief. Bij betaling via
bank dien je je naam en cursus te vermelden. Het cursusbedrag dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus betaald te zijn.
• De cursus gaat enkel door bij 6 deelnemers of meer, bij onvoldoende deelname wordt door SCL uiterlijk 1 week van te voren
geannuleerd en eventuele betaling 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 startdatum ben je € 100,00 verschuldigd.
• Bij annulering 2 weken of korter voor de startdatum 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.
• SCL 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 ondertekening geef je SCL 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: …………………………………………..

