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INSCHRIJFFORMULIER – SKICLUB 7 T/M 18 JAAR – 20 ZATERDAGEN 
 
Voor als je van skiën, sneeuw, sport en gezelligheid houdt, en iets meer willen dan die ene week 
sneeuwvakantie, heeft Skischool Drachten nu de mogelijkheid om wekelijks deze sport te beoefenen. De 
skiclub is bedoeld voor jeugdige skiërs 7 tot en met 18 jaar, die in een leuke sfeer hun skivaardigheden 
willen verbeteren. De cursus bestaat uit 20 trainingen op de zaterdag middag van 16.00 tot 17.00 uur of 
van 17.00 tot 18.00 uur. 
 
Op de volgende zaterdagen vinden de trainingen plaats. 
 

8 oktober 2016 
15 oktober 2016 
22 oktober 2016 
29 oktober 2016 
5 november 2016 
12 november 2016 
19 november 2016 

26 november 2016 
3 december 2016 
10 december 2016 
17 december 2016 
14 januari 2017 
21 januari 2017 
28 januari 2017 

4 februari 2017 
11 februari 2017 
4 maart 2017 
11 maart 2017 
18 maart 2017 
25 maart 2017 
 

 

De kosten voor de cursus: € 350,- 

 

Voornaam 
 

 

Achternaam 
 

 

Geboortedatum 
 

 

Adres 
 

 

Postcode en woonplaats 
 

 

Telefoonnummer 
 

 

Email adres 
 

 

Niveau 
(omcirkel) 

Beginner                 Gemiddeld                     Gevorderd 

Handtekening 
(hiermee accepteer je de 
onderstaande voorwaarden) 

Datum: 
 

 
Bij inschrijving de cursuskosten graag voor 3 oktober 2016 voldoen. Dit kan via rekeningnummer:    
NL 59 RABO 0322 9773 71 t.n.v. Skischool Drachten onder vermelding van je naam en skiclub. U kunt 
de betaling ook op de skischool contant of per pin voldoen. 
 
Voorwaarden SKICLUB cursus 
# U heeft recht op minimaal 30 minuten les 
# Deelname aan cursus is persoonlijk, de lessen zijn niet overdraagbaar 
# Lessen kunnen niet worden verplaatst of ingehaald 
# Annulering van de totale cursus is tot 10 dagen voor de eerste training van de cursus mogelijk 
# Restitutie van lesgelden is alleen mogelijk, wanneer de annulering van de lessen het gevolg is van 
een blessure 
# De cursus gaat alleen door bij voldoende deelname 


