Inschrijfformulier Spetters / Kids Wake Club 2018
Ondergetekende wenst zich in te schrijven voor een van de Kidscursussen (Spetters of Kids Wake Club) bij
Wet ’n Wild en gaat akkoord met de volgende voorwaarden:
1. Ondergetekende gaat akkoord met het skireglement van Wet ’n Wild. Het skireglement kan bij de kassa
van de waterskibaan ingekeken worden.
2. Na inschrijving van de cursus heeft de deelnemer recht op 7 lessen per lesblok. De datums van deze
lessen zijn onder voorbehoud.
3. Indien de deelnemer door eigen toedoen is verhinderd om aan de les deel te nemen, dan is er geen
inhaalmogelijkheid of recht op restitutie.
4. De “onweersles” die aan het eind van beide lesblokken gepland staat gaat enkel door wanneer een van
de vaste lessen - door onweer of toedoen van Wet ’n Wild - is afgelast.
5. De Kidscursussen bevatten begeleiding en instructie. Let op, dit is geen privéles of 1 op 1 begeleiding.
6. Bij de Spetters vaart een bootje om gevallen kinderen op te halen. Dit is ter ondersteuning en biedt geen
garantie dat ieder kind na elke val opgepikt wordt. De kinderen wordt dan ook geïnstrueerd altijd eerst zelf
naar de kant te zwemmen en niet te wachten op het bootje. Is het bootje toevallig in de buurt, dan wordt het
kind opgepikt (bij de Kids Wake Club vaart het bootje niet).
7. Wij vragen de ouders gedurende de lessen niet op de steiger te staan, maar vanaf het terras of de
loopbrug toe te kijken.
8. Indien de deelnemer deelneemt aan de Kids Wake Club gaat hij akkoord met het feit dat passanten in de
laatste 30 minuten van de les toegang hebben tot de kabel.
9. Betalen in termijnen is niet mogelijk.
10. De inschrijving is persoonsgebonden.
11. Zowel bij inschrijving voor het gehele lesblok als bij inschrijving voor een aantal lessen dient de betaling
vooraf te geschieden.
12. Bij keuze voor de combikaart zijn ook de voorwaarden voor de Wildcard van toepassing. Deze zijn op te
vragen bij Wet ’n Wild maar staan ook op de website.

Naam:

____________________________________________ M / V

Woonplaats: ____________________________________________
Geboortedatum: _____________ / _____________ / _____________
Email: __________________________________________________
Telefoon: _______________________________________________
Spetters
o Lesblok 1: €105,o Lesblok 2: €105,o Lesblok 1 én 2: €210,-

Kids Wake Club
o Lesblok 1: €129,o Lesblok 2: €129,o Lesblok 1 én 2: €258,-

Combikaart
o Combikaart Spetters lesblok 1: €555,o Combikaart Spetters lesblok 2: €555,o Combikaart KWC lesblok 1: €580,o Combikaart KWC lesblok 2: €580,-

NIEUW! Voordeelkaart*
o 1 lesblok en 1 x in de week vrij
waterskiën €195,o 1 lesblok en 1 x in de week vrij
vrij wakeboarden €219,* op woensdag binnen het desbetreffende
lesblok van 18.00-19.30 uur.

Handtekening voor akkoord:
Datum: ________/___________/2018

______________________

Het bedrag dat van toepassing is dient binnen één week na inschrijving voldaan te worden.
Gaarne betaling op IBAN: NL56ABNA0571494064 t.n.v. Wet ’n Wild o.v.v. ‘kids cursus – naam deelnemer’.

