
WELKOM BIJ DUIKVERENIGING OCTOPUS ZWOLLE  
        
JE GAAT EEN DUIKOPLEIDING VOLGEN BIJ ONS!      
   
Wat kun je verwachten? En wat zijn de kosten? 
Wij zetten het even voor je op een rijtje: 
 
Je mag eerst twee intro duiken maken.  
Daarna wil je door, dat snappen we. Je wilt natuurlijk graag weten wat het dan gaat dat 
kosten. 
 
BIJ DE START VAN JE OPLEIDING 
 
De eerste kosten zijn €300,- 
Wat krijg je daarvoor:  
        

§ Je wordt opgeleid tot 1-sters duiker/ Open Water Diver; 
§ Praktijklessen op dinsdagavond; 
§ Theorieavonden;       
§ Opleidingsboek 1-sters brevet; 
§ Logboek;        
§ Een brevetkaart;   
§ Lidmaatschap van de NOB à €43,75,-. Deze is 1 jaar geldig; 
§ 2 à 3 maanden contributie Octopus. Vanaf januari betaal je €16,55 per maand; 
§ 1 duik in de duiktoren in Enschede; 
§ Gratis vullen van je duikfles; 
§ Gratis lenen van zwembad vinnen, bril snorkel en loodgordel, de eerste 3 maanden; 
§ Gratis lenen van club duikfles; 
§ Gratis lenen van club Jacket; 

       
OVERIGE KOSTEN 
 
Medische keuring 
Elke duiker moet medisch gekeurd worden, dit regel je zelf. Kosten verschillen meestal 
tussen de €60 en €70. Sommige zorgverzekeringen vergoeden de kosten voor deze keuring.  
Zo’n medische keuring is 3 jaar geldig zolang je nog geen 50 jaar bent. Als je ouder bent dan 
50 jaar is de keuring 1 jaar geldig.   
     
Ademautomaten set     
Bij aanvang van de opleiding kun je een ademautomaten set kopen van de club.  
De kosten hiervoor zijn ± €750,-. Dit kun je afbetalen in 2 jaar.    
Dit is niet verplicht, je kunt ook zelf een set kopen. Houd er rekening mee dat die aan de 
richtlijnen van de NOB moet voldoen.       
  
***************************************************************************
        



VANAF MAART/APRIL   
Dan verwachten wij dat je zelf zorgt voor: 
      

§ Duikpak; 
§ Duikhandschoenen; 
§ Duikschoenen; 
§ Buitenwater vinnen; 
§ Mes, lamp, horloge, dieptemeter of duikcomputer en een kompas; 

(ook deze spullen kun je 2de hands kopen)  
 
Een kostenindicatie hiervan is ongeveer €900,-. 
Je kunt het natuurlijk zo duur maken als je zelf wilt bij de aanschaf van je duikuitrusting.
       
***************************************************************************
         
 
EN DAARNA 
Na het behalen van je 1-sters brevet verwachten wij dat je je complete uitrusting hebt.  
Je wilt dan waarschijnlijk doorgaan met het behalen van je 2-sters brevet.  
       
Wat heb je hiervoor nodig? 

§ Je eigen duikfles      richtprijs €300,- 
§ Je eigen stabjacket      richtprijs €350,- 
§ Opleidingsboek plus brevetkaart 2-sters opleiding  kosten €60,- 

 
Je krijgt gratis flesvulling zolang je lid bent. 


