
 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
LEDEN ‘ALPHA’ - Werkingsjaar 2023 

 
 
 
 
Volledig ingevuld (IN BLOKLETTERS) toe te sturen aan het ledensecretariaat t.a.v. Philip Verstraeten, 
Rijstraat 5A te 9451 Kerksken, samen met de “Medische Fiche”, afgeleverd na 01.09.2022(1) 
 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

NAAM:   ………..............………………………………    M / V (2)     VOORNAAM:   ………………..………….. 

STRAAT:   ………………………………………………………………...……………………................................ 

POSTNUMMER:   ……………           GEMEENTE:   …...………………………………......……………………. 

TELEFOONNUMMER (3) :   ………………………            GSM (3) :   ...............................................................  

EMAIL:   ………………………………………………………………………………………………..................….. 

GEBOORTEDATUM:   ...…/……/……...         GEBOORTEPLAATS:   …………………………..........…….… 

NATIONALITEIT: ………………………..         RR NR / NATIONAAL NUMMER (8)…………………………… 

DATUM LAATSTE DOKTERSONDERZOEK (1) :   ..…./….../….…… 

CONTACT IN NOOD (I.C.E.)  NAAM:   ……………………………………………………………… 

     GSM:   ……………………………………………………………….. 

 

 

BREVETTEN (4) : 

O   zonder  O   niet NELOS-brevetten (5) :   ……..….........................................................……….. 
 
Gehomologeerd Nelos    Duiklicentienummer (6) :   …………………… 
 

Duikbrevetten Instructeursbrevetten Bijzondere brevetten 

 1-ster  1-ster Instruct  Duiker-Hulpverlener 

 2-ster  2-ster Instruct  Basis Nitrox 

 3-ster  3-ster Instruct  Advanced Nitrox 

 Assist. Instructeur  Nitrox Instruct  Jeugdopleiding 

 
 
INSCHRIJVING 
 
Welke inschrijving wil u voor dit jaar uitvoeren (2)?  
 

Lucht- en nitroxduiken / recreatief zwembadgebruik / steunend lid 
 

Schrijft u zich dit jaar in bij Alpha als eerste lidmaatschap?   JA / NEE (2)  
 
Bent u momenteel nog aangesloten bij een andere watersportclub?  JA / NEE (2)  

 
Indien ja: NELOS-club JA / NEE (2) Naam van deze club: ………………………………………… 
 
Gebruiker van het Vrijetijdskompas van de gemeente Liedekerke?  JA / NEE (2)  
 
 
 
../… 
  



…/.. 
 
 
MUTUALITEIT : 
 
Wenst u een attest voor tussenkomst lidgeld sportclub door ziekenfonds?  JA / NEE (2)  
 
Indien gewenst : NAAM EN REGIO ZIEKENFONDS : ...................................................................... 
 
 
Toestemming verwerking gegevens 
 
Duikschool Alpha vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.  Wij 
houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR) van 25 mei 2018. 
 
Door het invullen en ondertekenen van dit inschrijvingsformulier verklaart u uitdrukkelijk toestemming te 
verlenen voor de verwerking en bewaring van uw gegevens, onder de modaliteiten zoals beschreven in onze 
“Privacy Verklaring”.   
 
U kan de integrale tekst vinden op onze website, menu item :  Onze Club > Topic Privacy AGV/GDPR/API  
 
Reglementen 
 
Ik verklaar kennis genomen te hebben van de bepalingen in ‘Statuten’ en ‘Reglement van Inwendige Orde’(7) 
van Duikschool Alpha en deze te aanvaarden. 
 
Door deze inschrijving verklaar ik ook kennis te nemen van de interne gedragscode, deze gedragsregels te 
zullen respecteren, toe te passen en uit te dragen naar iedereen waarmee ik door het lidmaatschap van Alpha 
in contact kom. 
 
U kan de gedragscode integraal terugvinden op onze website in menu item : Onze Club > Topic Privacy 
AGV/GDPR/API > Gedragscodes. 
 
 
 
Ondertekend op 
 
..…./….../….…… 
 

 
Handtekening van het lid     Handtekening van ouder(s) of voogd(en)*  
  
 
 
 
……………………………    .……………………………………………… 
 
 
 
*Voor minderjarigen is ook de handtekening van de ouder(s) of voogd(en) vereist.  
 
BELANGRIJK:  Indien u als ouders of voogd dit formulier ondertekent, geldt het vermoeden dat de minderjarige, 

waarover u het gezag of de voogdij uitoefent, met uw toestemming deelneemt aan alle 
clubactiviteiten waarop hij of zij zich aanbiedt (inclusief clubduiken in het buitenland). 

 
 

 
 
(1) Datum van medisch onderzoek, verplicht voor iedereen, anders géén NELOS-inschrijving, verzekering noch clubduiken 
(2) Schrappen wat niet past 
(3) Alleen nummers vermelden die mogen medegedeeld worden aan de leden, ter organisatie van clubduikjes 
(4) Het geschikte vakje aanvinken 
(5) Vermeld hier de organisatie en het brevet/de brevetten bij die organisatie 
(6) Registratienummer van NELOS, bevindt zich vooraan in je duikboekje 
(7) Statuten en Reglement op verzoek te verkrijgen op het secretariaat 
(8) Dit nummer staat vermeld op de achterzijde van uw e-ID met volgend formaat : JJMMDD-123-45 

https://alpha-duikschool.be/images/_system/attachments/GDPR/4%20Privacy-verklaring_full.pdf
https://alpha-duikschool.be/index.php/onze-club/privacy-avg-gdpr/gedragscodes/148-gedragscode-alpha-2022

