Divefun verzekerd!
WORD LID VAN ONS DUIKTEAM

Duiken in het oefenbassin van de Koninklijke Marine in Den Helder. Een weekend op
een boot de Noordzee op. De vreemdste en mooiste duiklocaties van Nederland
ontdekken. Barbecueën op het strand combineren met een kantduik. Maar ook
wekelijks gezamenlijk werken aan je skills en conditie in ons eigen zwembad. Zomaar
een greep uit de activiteiten van ons Duikteam. Altijd een buddy beschikbaar en een
aantal leuke incentives. Maar bovenal: DIVEFUN VERZEKERD!
Door lid te worden van ons duikteam open je een hele wereld aan duikmogelijkheden.
Natuurlijk organiseren we van alles en nog wat met en voor elkaar. Maar in elk geval:
• Eén maandelijkse teamduik die in mei, juni, juli, september en oktober wordt
georganiseerd.
• Toegang tot de jaarlijkse DD-BBQ die georganiseerd wordt na een van de teamduiken.
• Jaarlijks een uitnodiging om deel te nemen aan de 8-daagse duikreis naar een
fantastische locatie die DD samen met Dive & Travel organiseert.
• Tijdens onze zwembadavonden ben je van harte welkom om je skills te komen oefenen.
We zorgen regelmatig voor speciale trainingen om je skills verder te verﬁjnen.
• Na iedere opleiding de mogelijkheid om in een groep van 4 personen 2 duiken te
maken met een Divemaster die je na aﬂoop adviezen zal geven als je dat wilt.
• Aanwezig zijn namens het duikteam bij de jaarlijkse verteranendag met optreden van
duikprofessionals van marine en brandweer.
• Een bon van € 25 als extra korting als je een reis boekt bij Dive & Travel.
• 10% korting op alle opleidingen die je bij DiscoveryDivers boekt. (Korting geldt
op de prijs die op de website gepubliceerd is.)
• Een bon voor een gratis proefduik in ons zwembad. Maak een vriend of vriendin
enthousiast om ook te gaan duiken.
• 10% korting op de huur van duikmateriaal (indien beschikbaar).
Wat kost het?
• € 9 per maand (via automatische incasso). Voor het hele jaar in 1x betalen mag ook.
Dan kost een lidmaatschap je € 99.
• Gezinsleden krijgen korting. Het tweede gezinslid betaalt € 88 het derde € 77 en vanaf
de vierde € 50 per jaar.
• Een jaar loopt van 1 april tot 31 maart van het volgende jaar en wordt stilzwijgend
verlengd.
• Het lidmaatschap is per jaar opzegbaar.
Lid worden? Stuur een mail naar info@discoverydivers.nl of bezoek vrijdagavond ons
Divecenter in Reeuwijk (Reeuwijksepoort 307). Bellen voor informatie kan naar 06 381 03 687.
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