
l 'École Internationale Descartes 12, rue Bolineau,12, rue Desaix,  75002 Paris

Hoe heb je over Kiwi Surf gehoord? .....................................................................................................................

Ik verklaar dat ik de wettelijke leeftijd heb of een wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemers, dat elk
een niet-contra-indicatie heeft voor het surfen en de algemene verkoopvoorwaarden van Kiwi Surf
accepteert.

Begin van de surfcursus op: ...............................................

RESERVERINGSFORMULIER KIWI SURF
( O M  T E R U G  T E  K E R E N )

informatie

Begin van de surfcursus op: ...............................................

NAAM Voornaam:
Adres:
Postcode:
Stad / Land:

Telefoonnummer:
E-mailadres:
Woonplaats in de regio:

Verblijfsdata: van .................................................................... bij .................................................................

Surfpakket voor tieners / volwassenen (> 9 jaar oud)

Mini-surfformule (van 5 tot 8 jaar oud)



Uw reservering wordt in behandeling genomen na ontvangst van betaling van de aanbetaling van 30% of de
volledige service:
Montant total: ...........................€             30%: ..........................€

Totaal bedrag:                  Bankcheque               Overschrijving
  
Adres verzenden: KIWI SURF
                            7 Rue de la Garole
                            40600 BISCARROSSE PLAGE

Micro kiwi zwemformule (zwemlessen zijn alleen in het Frans)

De zwemcursus begint op: ...............................................

betaling

bank RIB

Rekeninghouder: M. CETRAN Clément
IBAN: FR76 1090 7000 4202 0214 7868570           BIC: CCBPFRPPBDX
Bankcode: 10907          ATM-code: 00042          Rekeningnummer: 02021478685         RIB-sleutel: 70
Domiciliëring: BPACA BISCARROSSE
Bank: BP AQUITAINE CENTER ATLANTIQUE

STAND UP PADDLE Formule
Begin van de surfcursus op: ...............................................



Niveau 1: Ik begin, ik zal de wateromgeving begrijpen, mijn hoofd onder water steken en bellen maken, de
zeester en in een raket bewegen.
Niveau 2: Ik kan mijn hoofd in het water steken, de raket en de zeester maken, ik leer nu het kruipen en de rug.
Niveau 3: Ik kan de crawl en de rug doen, ik leer de schoolslag en de ademhaling aan de zijkant van de crawl.
Niveau 4: Ik kan de kruip doen (bij zijademhaling), de rug en de schoolslag, ik leer de vlinder, de kruipslag en de
coördinatie van de schoolslag.

Initiatie: ik heb nog nooit gesurft.
Beginner: Ik heb al een initiatie gedaan, zelfs al een week stage. (1e schuimniveau 2 en bronzen golf)
Gevorderd: Ik ga zelf al gladde golven nemen. (Niveau 4 bronzen golf en zilveren golf)
Verbetering: Op verzoek van de instructeur heb ik een voortgezette opleiding gevolgd, ik ben onafhankelijk
offshore, ik heb al gevorderde cursussen gevolgd.       

prijzen

*surf niveaus

**zwemmen niveaus



algemene verkoopvoorwaarden
Art.1 : Inschrijving
Elke registratie voor een surfles of een clubdienst in onze structuur wordt gedaan via het registratieformulier dat naar behoren moet worden ingevuld door de ouders of de
wettelijke voogd als het een minderjarige is, of door de betrokkene als hij een volwassene is. Betaling voor de dienst geschiedt contant, per cheque, sportbonnen of
vakantiecheques. Ter bevestiging van de reservering wordt een aanbetaling van 30% van het totale bedrag gevraagd. Het saldo is betaalbaar op de eerste dag van de
cursus.

Art.2 : Voorwaarden voor deelname:
Voor elk abonnement op een Kiwi Surf-service moeten deelnemers aan de volgende voorwaarden voldoen:
- houder van een medische verklaring van geen contra-indicatie voor het beoefenen van surfen die minder dan een jaar oud is;
- Weet hoe je moet zwemmen;
- Ouderlijke toestemming

Art. 3 : Annulering van lessen
In geval van slechte weersomstandigheden (te zware zee, onweer ...), zijn de lessen die niet kunnen worden uitgevoerd in het kader van de gecontracteerde dienst, in overleg met de
studenten:
- Vervangen door een vervangende activiteit (ontdekking van de omgeving, uitrusting, ecologiebewustzijn, theoretische lessen, bezoek aan de vormworkshop ...)
- Uitgesteld naar een latere datum in verband met schoolroosters en beschikbaarheid van studenten
- Omgerekend naar een geldige creditcard in onze surfschool
- Terugbetaald als laatste redmiddel

Voorwaarden voor terugbetaling van aanbetalingen
Elke annulering die plaatsvindt:
- Een maand voor de dienst: volledige aanbetaling
- Tussen 1 maand en 15 dagen voor de dienst: de helft van de aanbetaling terugbetaald
- Minder dan 15 dagen voor de dienst: de aanbetaling wordt niet terugbetaald
Lessen die niet zijn afgerond vanwege de student worden niet terugbetaald.

Art. 4 : Verantwoordelijkheid
De studenten worden verzorgd door Kiwi Surf en daarom onder de verantwoordelijkheid van de docenten tijdens de vooraf vastgestelde en gecommuniceerde cursusroosters. De
slots duren 1 uur en 30 minuten Speciale gevallen: de slot voor minisurfers duurt 1 uur en zwemmen 30 minuten.
Aan het einde van dit tijdvak vallen de leerlingen weer onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of voogd. Buiten dit kader vervalt de wettelijke aansprakelijkheid van Kiwi Surf.
Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat de lessen plaatsvinden voordat ze hun kinderen bij Kiwi Surf achterlaten.
Elke geregistreerde persoon is verantwoordelijk voor de apparatuur in geval van verlies of diefstal. Deelnemers moeten een individuele ongevallenverzekering en een
individuele repatriëringsverzekering hebben.

Art. 5 : Verzekering
Alle mensen die zich abonneren op een dienst bij Kiwi Surf zullen systematisch een federale licentie krijgen, inclusief met name burgerlijke aansprakelijkheidsgaranties, in
individuele ongevallen, hulp en rechtsmiddelen, waarvan de voorwaarden worden beschreven in het ALLIANZ-contract dat beschikbaar is voor ouders of voogden legaal.
Licenties voor beoefenaars of wedstrijden bieden garanties voor de hele tijd van surfen. De schoollicentie biedt deze garanties alleen tijdens de lesuren zoals hierboven
omschreven. De Kiwi Surf biedt leden formulieren waarmee ze aanvullende verzekeringsgaranties kunnen afsluiten. Ouders of wettelijke voogden kunnen deze
verzekeringsgaranties weigeren als ze van mening zijn dat ze voldoende gedekt zijn door hun eigen verzekeringscontract, in overeenstemming met de procedures voorzien in
de sportwet.

Art. 6 : Klantverplichtingen
Door zich te registreren, hebben deelnemers of ouders voor minderjarige deelnemers de risico's van het beoefenen van sportactiviteiten gelezen en geaccepteerd
gekozen, onder normale praktijkomstandigheden. De deelnemer of wettelijke voogd verbindt zich ertoe bij zijn arts na te gaan of hij geen medische contra-indicatie heeft voor de
beoefening van de betreffende sportactiviteit en verbindt zich ertoe elke pathologie te melden die waarschijnlijk in strijd is met goede
praktijk van de activiteit. Deelnemers moeten zich kunnen onderdompelen en 25 meter kunnen zwemmen.
Voor de verhuur van surfuitrusting: niet-begeleide minderjarigen worden niet toegelaten. Beoefenaars moeten de praktijkregels leren
en beloven ze te respecteren.
Op de surfschool staat een bord met uitleg over de regels en voorschriften met betrekking tot veiligheid en prioriteit.
Het niet naleven van de veiligheidsinstructies door de deelnemers ontslaat automatisch de verantwoordelijkheid van de dienstverlener of de instructeur.

Art. 7 : Beeldrechten
Door je te registreren, geef je de Kiwi Surfschool toestemming om de foto's en / of filmpjes van je afbeelding die tijdens je stage zijn gemaakt te gebruiken voor de productie
van alle advertentiedocumenten, zonder financiële vergoeding.

Art. 8 : Verbintenissen
Kiwi Surf verbindt zich ertoe het kwaliteitshandvest van de Franse Surfschool (charter zichtbaar bij de club) na te leven bij het geven van haar surflessen.

    
   
   
    

                                                                                  Handtekening: voorafgegaan door "gelezen en
goedgekeurd"

   


