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Tarief lidgeld: https://www.duikclubtriton.be/mat/Triton_lidgelden.pdf
Lidgeld voor nieuwe leden (duikers):

januari-maart

april-juni

€ 145

Duikende leden

septemberdecember
Jaar+1
€ 190

juli-augustus

€ 130

€ 115

waarvan inbegrepen: inkom zwembad, lidmaatschap BEFOS/NELOS, ARENA verzekering,
Hippocampus (tweemaandelijks duikmagazine van de NELOS) en burgerlijke aansprakelijkheid.
Bovenop het lidgeld moet ook
1) éénmalig € 40 betaald worden voor de aankoop van een beginnersmapje. In dit mapje zit
een cursusboek, een medische fiche voor het jaarlijks medisch onderzoek, een blauw duikboekje,
een brevetkaart 1*Duiker en een logboekje.
2) een vergunning voor de Put van Ekeren (geldig voor 3 jaar) worden aangevraagd (€ 10)
die je zal ontvangen zodra je geschikt bent bevonden om buiten te duiken door monitoren met
een theoretische evaluatie en zwembadproef.
Vernieuwing lidgeld voor leden:

1ste lid

2de lid

3de lid

4de lid

5de lid

Duikende leden

€ 145

€ 135

€ 125

€ 115

€ 105

2de clubleden *

€ 90

€ 90

€ 90

€ 90

€ 90

€ 105

€ 100

€ 95

€ 90

€ 85

NELOS-leden **

€ 85

€ 85

€ 85

€ 85

€ 85

Niet-actieve (steunende) leden

€ 40

€ 40

€ 40

€ 40

€ 40

Zwembadleden en snorkelaars
(recreatief zwembadgebruik)
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Lidgeldkorting voor 2de lid, 3de lid, 4de en 5de lid geldt enkel voor leden van hetzelfde gezin,
wonende op hetzelfde adres.
* 2de clubleden zijn nog in een andere NELOS-club volwaardig lid.
Zwembadleden mogen enkel zwemmen en nemen geen deel aan trainingen,
flessentrainingen of apneus in het zwembad en mogen niet duiken
** NELOS-leden hebben geen toegang tot de zwembadtrainingen.
*** sympathisanten aangesloten bij NELOS, niet-duikend & niet-ARENA-verzekerd,
ontvangen 2-maandelijks Hippocampus duikmagazine.
HOMOLOGATIEGELD

Titel of brevet

Prepaid Deelopleiding

1* Duiker + Nitrox-Duiker-Basis

125€

175 €

1* D: Theorie en zwembad

35€

1* D: Duiken in open water

90€

1* D: Nitrox-Duiker-Basis

50€

2* Duiker

65€

85€

2* D: Theorie en zwembad

30€

2* D: Duiken in open water

55€

3* Duiker

50€

60€

3* D: Theorie en zwembad

23€

3* D: Duiken in open water

37€

4* Duiker

45€

45€

45€

45€

45€

45€

AI: Theorie en zwembad + open water

45€

45€

Nitrox-Duiker-Basis (enkel voor niet kandidaat 1* D)

50€

BND: Theorie + open water

50€

4* D: Theorie en zwembad + open water
Assistent - Instructeur

Nitrox-Duiker-Gevorderde

70€
GND: Theorie + open water

70€

Nitrox-Instructeur-Gevorderde

0€

1* Instructeur

0€
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2* Instructeur

0€

3* Instructeur

0€

Duiker-Hulpverlener

45€

Administratieve inschaling 1*D

45€

Standaard inschaling 1*D, 2*D, 3*D, 4*D, AI, BND
en GND

45€

MEDISCH ONDERZOEK
 Elke duiker of aspirant-duiker die een medisch onderzoek ondergaat tussen 1 september
(jaar X-1) en 31 augustus (jaar X), waarbij er geen klinische tegenaanwijzingen zijn om te
duiken, heeft een medische keuring met een geldigheidsdatum tot 31 maart (jaar X+1),
startend vanaf de datum van de medische keuring.
 Dit verplicht onderzoek mag voorlopig nog door eender welke geneesheer naar keuze
gedaan worden. We benadrukken wel dat de keuring bij voorkeur gebeurt door een arts met
voldoende kennis van de duikgeneeskunde, bijv. door een arts van de Geneeskundige
Commissie van NELOS of van een duikerarts.
 Deze medische strook https://www.duikclubtriton.be/mat/Medische_Fiche.pdf laten invullen
door een arts, afscheuren en bij betaling van het lidgeld afgeven aan de clubsecretaris.
 De medische strook is slechts geldig als zowel de arts als de sportbeoefenaar ondertekend
hebben.
 Vergeet ook niet om je duikboekje te laten invullen door de arts (pagina 7 uit blauwe
duikboekje) en te laten afstempelen door de secretaris.
 Vanaf de leeftijd van 45 jaar en verder om de 5 jaar, dient een bijkomend onderzoek te
gebeuren namelijk een elektrocardiogram (ECG) onder belasting (cyclo ergometrie /
fietsproef).
REKENING
Duikclub Triton v.z.w.
Elzenstraat 49 , B-2950 Kapellen
BE 94 7331 2318 8414
Meer info nodig: spreek ons gewoon aan, of bezoek onze website:
https://www.duikclubtriton.be
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