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Overzicht tarieven Onderwatersportvereniging Sub70 
Ingangsdatum 10 februari 2017 

Soorten lidmaatschap Contributie*  

Lid € 200 per jaar of 

€ 50 per kwartaal 

Inclusief kosten verenigingslidmaatschap Nederlandse 

Onderwatersport Bond (ongevallenverzekering, 

aansprakelijkheidsverzekering en maandblad).  

Zie voor het bedrag www.onderwatersport.org/lidmaatschap 

Jeugdlid (tot 18 jaar) € 180 per jaar of 

€ 45 per kwartaal 

Idem  

Gezinslid  € 180 per jaar of  

€ 45 per kwartaal 

Idem 

Gezinsjeugdlid  € 140 per jaar of 

€ 35 per kwartaal 

Idem 

Zwem en snorkellid 

(Freedivelid) 

€ 140 per jaar of 

€ 35 per kwartaal 

Exclusief lidmaatschap Nederlandse Onderwatersport Bond. 

Niet beschikbaar voor actief duikende leden en niet te 

combineren met een gezinslidmaatschap 

Opleidingen Cursusgeld*  

Om onderstaande duikopleidingen te mogen volgen moet men lid zijn (geworden) van Sub70 

 

1* opleiding (open water diver)  € 175 Inclusief: 

• Cursusboek en brevetcard 

• Logboek (standaard). 

• Cursusduik onder begeleiding van een Sub70 instructeur 

of divemaster bij Diveworld in Enschede (of alternatieve 

indoor duiklocatie).  

• Recht op restitutie van 50 % van het cursusgeld als na 

afloop van de eerste duik de cursist in overleg met de 

instructeur tot de conclusie komt dat het beter is om de 

opleiding af te breken omdat de duiktechniek te veel 

problemen op gaat leveren en/of de cursist waarschijnlijk 

onvoldoende plezier aan het duiken gaat beleven.  

 

Als service kunnen nieuwe 1* cursisten na betaling van € 50,- 

borg gratis gebruik maken van de beschikbare 

clubapparatuur (ademautomaat, trimvest en duikfles).  

2* opleiding (advanced open 

water diver) 

€ 125 Inclusief:  

• Cursusboek en brevetcard 

• Getijdenwatermodule (Oosterschelde duiken) 

• Nachtduikmodule  

• Diepduikmodule (maximaal 30 meter) 

3* opleiding (divemaster)  € 125 Inclusief:  

• Cursusboek en brevetcard 

• Module duikleider 

• Module assistent bij duikopleidingen 

• Diepduikmodule (+30 meter, geen decompressieduiken) 

Om de 3* opleiding te mogen volgen moet eerst de 

specialisatie Redden zijn afgerond.  

4* duiker (master scuba diver) € 20 Dit is geen afzonderlijke opleiding. Het brevet wordt 

verkregen als een Sub70 lid 6 door de NOB aangewezen 

specialisaties heeft afgerond en minimaal 250 gelogde duiken 

heeft gemaakt. 

Inclusief: 

• Brevetverklaring 250 gelogde duiken 

• Brevetcard 
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*) De kleine lettertjes: 

• Het Sub70 lidmaatschap en daarmee de plicht om contributie te betalen, geldt voor een volledig kalenderjaar en wordt 

automatisch met een jaar verlengd tenzij voor 1 december per brief of e-mail is opgezegd. Als het lidmaatschap in de 

loop van het jaar wordt aangegaan, is contributie verschuldigd voor het kwartaal van aanmelding en de eventueel nog 

resterende kwartalen. De contributie moet vooraf worden betaald. 

• Tenzij anders vermeld, zijn In het cursusgeld reiskosten, parkeergelden, toegangsprijzen en eventuele andere met de 

duiklocatie verbonden kosten (bijvoorbeeld kosten benodigde vergunning) niet inbegrepen. 

• Gebruik van eigen duikapparatuur geeft geen recht op korting op de cursusprijs. 

• Clubapparatuur wordt in bruikleen verstrekt voor de duur van de 1* opleiding. Langer gebruik alleen na expliciete 

toestemming van de Sub70 materiaalbeheerder. De borg wordt terugbetaald als de apparatuur na afloop van de 

opleiding op tijd en in goede staat (alleen normale gebruikssporen) bij de materiaalbeheerder is ingeleverd.  

• De vereniging is alleen verantwoordelijk voor door de materiaalbeheerder verstrekte clubapparatuur. Het is vaak 

mogelijk om aanvullende duikuitrustingsstukken bij clubleden te lenen, maar dat is dan voor eigen risico.  

• Als de cursist niet binnen de daarvoor geplande tijd de cursus voltooit, worden extra kosten in rekening gebracht om de 

cursus te mogen afronden. Deze kosten zijn gelijk aan de prijs van het bij de cursus behorende cursusboek en worden 

uiteraard niet in rekening gebracht als er sprake was van overmacht (ziekte e.d.).   

• Tenzij vooraf anders bepaald, geeft het door de cursist beëindigen van de opleiding geen recht op restitutie van het 

betaalde cursusgeld.  

• Er zal eveneens geen restitutie plaatsvinden als de instructeur de cursusdeelname beëindigt omdat de cursist zich niet 

aan de instructies houdt of zich anderszins onverantwoorde gedraagt.  

• Als de 1* cursus na de eerste duik in overleg met de instructeur wordt afgebroken, kan de cursist kiezen of hij/zij als 

zwem en snorkellid bij Sub70 blijft (tegen de daarvoor geldende contributie) of dat hij/zij het lidmaatschap beëindigt.  

 

**) De betaling voor de introductieduik wordt teruggestort als daarna met de eerstvolgende 1* opleiding wordt begonnen.  

NOB-specialisatie Redden 

(rescue diver) 

€ 50 Inclusief: 

• Cursusboek en brevetcard 

Overige NOB-specialisaties o.a. 

• IJsduiken 

• Droogpakduiken 

• Onderwateroriëntatie 

Kostprijs waaronder 

minimaal:  

• Kosten boek en 

brevetcard 

• € 10 vaste 

bijdrage 

cursusmateriaal  

 

Als een SUB70-instructeur zelf een specialisatie verzorgt, is de 

gemiddelde prijs € 35,-. 

Reanimatiecursus € 10  

Overige diensten   

Introductieduik € 20 ** Duiken in het zwembad met uitleg en begeleiding door een 

instructeur, inclusief alle duikmateriaal (alleen zelf 

zwemkleding en handdoek meebrengen) 

Opfrisduik € 30 Bedoeld voor gebrevetteerde duikers die hun vaardigheden 

willen opfrissen.  

Een opfrisduik bestaat uit een uitleg van de recente 

duiktheorie, een zwembadduik voor het herhalen van de 

belangrijkste vaardigheden en het uitproberen van de eigen 

duikuitrusting. Desgewenst kan ook een duik met een 

instructeur in het buitenwater worden gemaakt, bijvoorbeeld 

om te wennen aan de Nederlandse omstandigheden als het 

brevet in het buitenland is behaald.   

Diensten alleen voor leden   

Duikmedische keuring Kostprijs  

Vullen persluchtfles  Gratis  

 

 

Niet leden kunnen in bijzondere gevallen ook van deze dienst 

gebruik van maken. Het bestuur bepaalt dan het tarief.  


