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AANVRAAG TOT, OF VERLENGING, LIDMAATSCHAP WET WHEELS DUKLO LEUVEN VZW: WERKJAAR 2020 

 

Naam en voornaam: ...................................................................  

Adres:..................................................................................  (p) 

 .........................................................................................  

Geboortedatum: ........ / ....... / ...................................................  (p) 

Telefoon(s): ............................................................................  (p) 

Emailadres(sen): .......................................................................  (p) 

 

Duikbrevet en registratienummer: ...................................................  

Datum laatste medisch onderzoek:  ......... / ....... / ............................  

Datum laatste EKG onder belasting:  ........ / ....... / ............................  
(m = medisch strookje verplicht bijvoegen) 

  

OPGELET: het lidmaatschap van de club zelf is GRATIS ! 
De aanvraag tot betalend lidmaatschap dient jaarlijks hernieuwd te worden. 

 

Hieronder 1 keuzemogelijkheid aanvinken: 

 

◊ Wenst actief lid te worden van WET WHEELS DUKLO LEUVEN VZW, en is desgevallend voor de 

duik- en zwemactiviteiten reeds (v.b. via lidmaatschap bij een andere NELOS-club) volledig in 

orde qua medische geschiktheid en verzekeringen en kan hiervan de bewijzen voorleggen. * 

 

◊ Wenst lid te worden van WET WHEELS DUKLO LEUVEN VZW en via de club als duiker lid te 

worden van de NELOS of het NELOS-lidmaatschap te hernieuwen, en betaalt hiervoor 

de som van € 95 door overschrijving op de rekening van WET WHEELS DUKLO LEUVEN VZW. * 

 

◊ Wenst lid te worden van WET WHEELS DUKLO LEUVEN VZW en via de club als zwemmer lid te 

worden van de NELOS of het NELOS-lidmaatschap te hernieuwen, en betaalt hiervoor 

de som van € 65 door overschrijving op de rekening van WET WHEELS DUKLO LEUVEN VZW. * 

 

DATUM HANDTEKENING 

 

 
 

(p) moet je expliciet doorhalen indien je NIET wil dat dit gegeven voorkomt op de ledenlijst voor louter intern gebruik ! 

(m) opgelet: vanaf de leeftijd van 45jaar moet je een ECG onder belasting kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 5 jaar. 

Opm.: eventuele gezins/samenwonenden-kortingen (voor details/voorwaarden zie club-website) vanaf een 2de betalende 

NELOS-aansluiting worden nadien teruggestort.   

 

 

 

Ondergetekende, ........................  ....................  , moeder/vader/voogd van  ............................................  

geeft hierbij toelating aan mijn minderjarige dochter/zoon/pleegkind lid te worden van  

WET WHEELS DUKLO LEUVEN VZW. 

 

 

DATUM HANDTEKENING 

 


