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Kosten voor Nieuwe Leden  
 
Een overzicht van de kostenaspecten van het duiken. 

 
Verenigings Contributie: 
       Senior  Gezinslid  Junior 
         Senior    scheldeverkenners 
 
de verenigingscontributie bedraagt/ maand        €  17,50   € 11,50 € 11,50 .  
    
de eerste zes maanden moeten vooruit betaald worden  

zijnde:       € 105,00  € 69,00  € 69,00 

 
  
 
Note: De eerste maand  mag je gratis meedoen.  
 
 
 
 

  

 

 

 

Opleidingskosten  

Lespakket van de N.O.B. 1 ster cursusboek, duiktabel, inclusief brevetregistratiekaart     € 32,50   
Lespakket van de N.O.B. 2 ster cursusboek, inclusief brevetregistratiekaart                     € 37,50    
Lespakket van de N.O.B. 3 ster cursusboek, inclusief verplichte specialisatie                   € 42,50 
                                                                        redden en brevetregistratiekaart 
 
Uitrusting:  
  
Voor een zwembad of basisuitrusting, bestaande uit: snorkel, masker, zwemvinnen en een loodgordel met 
 3 kg. lood betaal je ca. € 90,--. 
  
Voor het buitenwaterwater heb je nodig: duikpak, duikschoentjes, handschoenen, buitenwatervinnen, een duikmes, 
duikhorloge en extra lood (ca. 10 kg.). Afhankelijk van iemands persoonlijke wensen kunnen de kosten variëren tussen 
ca. € 400 en € 1000.  
  
Tot het behalen van je 1-ster brevet kun je gratis gebruik maken van persluchtapparatuur van de vereniging 
(inclusief lucht).  
Daarna wordt er van je verwacht dat u uw eigen persluchtuitrusting aanschaft. Deze uitrusting bestaat uit: fles, 
ademautomaat+oktopusy, (reserve automaat), trimvest, dieptemeter, manometer en kompas. Hiervoor betaal je een 
bedrag tussen de € 800 en € 1500, maar is natuurlijk weer van je eigen persoonlijke wensen en budget afhankelijk. 
  
Toegegeven, dit zijn geen geringe uitgaven, maar bedenk wel dat een goede uitrusting van levensbelang is en dat je er 
jaren mee vooruit kan! Vaak bestaat er ook een mogelijkheid om goed materiaal tweedehands aan te schaffen of te 
huren.  
  
De duikuitrusting kun je nog verder completeren met een stevige tas of kist om je  
spullen te vervoeren,  een duiklamp of een duikcomputer. 

Eenmalige Kosten: 
       Senior  Gezinslid  Junior 
         Senior    scheldeverkenners 
 
Inschrijfgeld vereniging incl. Logboek   € 95,00  € 95,00  € 46,00 
 
Hiervoor ontvang je een welkomstpakket en krijg je bovendien gratis iedere maand het blad 
"Onderwatersport" van de NOB thuisgestuurd 


