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Welkom bij de CDV. In de volgende punten worden een aantal aspecten besproken die voor u van 
belang kunnen zijn. Er zijn twee mogelijkheden. Namelijk, u heeft al een duikbrevet en u wilt dit 
brevet omzetten naar het Commando duikbrevet, of u heeft nog geen duikbrevet en u wilt het 
Commando duikbrevet halen. 
In het eerste geval kan uw huidige brevet in overleg met het bestuur ingeschaald worden waarbij wordt 
gekeken welke eisen u nog af moet leggen om in het bezit te komen van het Commando duikbrevet. 
In het tweede geval gaat u de gehele cursus doorlopen die in hoofdlijnen bestaat uit een theorie 
gedeelte, zwembadtrainingen en minimaal 10 buitenduiken. 
 
Financiële aspecten 
 
Lidmaatschap CDV: De contributie bedraagt per jaar € 30,00. Dit bedrag wordt ieder jaar op de 

algemene ledenvergadering bepaald. 
 
Inschaling duikbrevet: De kosten om uw brevet in te laten schalen bedragen € 10,00 
 
Lesgeld: Het lesgeld bestaat uit een eenmalig bedrag van € 90,00 

Hiervoor krijgt u: · Gebruik duikmateriaal; 
· Duikflesvullingen; 
· Zwembad training; 
· Theorie lessen; 
· 10 Buitenduiken voor het basisbrevet. 

Bij het voldoen aan alle eisen:  - het basisbrevet CDV groot en klein; 
- het basisembleem CDV. 

 
Theorieboek: De kosten voor het theorieboek bedragen € 25,00. U kunt dit theorieboek ook zelf 

aanschaffen. 
 
De totale kosten voor de CDV duikopleiding zijn: € 145,00. 
Reeds in het bezit van een geldig CDV of ander duikbrevet: € 40,00. 
 
 
Eigen aanschaf basisuitrusting 
 
De vereniging heeft geen basisuitrustingen omdat deze individueel verschillen. Daarom moet 
u zelf een basisuitrusting aanschaffen. Deze basisuitrusting bestaat uit een duikbril, snorkel, 
buitenwatervinnen incl. schoentjes en een loodgordel met 8 tot 10 kg. lood. Al het overige 
materiaal valt onder het gebruik duikmateriaal en is in het bezit van de CDV. 
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U bent lid op het moment dat uw geld is overgemaakt op de girorekening van de CDV en 
uw persoonlijke gegevens inclusief 3 pasfoto’s bij het secretariaat binnen zijn. 

 
Secretaris CDV: 

 
Bas Laureijssen 

Suze Groenewegstraat 17 
1827 LG Alkmaar 
tel: 072-5645764 

ING Bank: iban NL40 INGB 0003675794 
bic INGBNL2A 

 
 
 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 
S.V.P. ONDERSTAANDE DUIDELIJK INVULLEN IN BLOKLETTERS EN OPSTUREN 

NAAR HET SECRETARIAAT (INCL. 3 PASFOTO’S !) 
 
 
NAAM EN VOORLETTERS:  
 
ROEPNAAM: 
 
ADRES: 
 
POSTCODE: 
 
WOONPLAATS: 
 
TELEFOON: 
 
GEBOORTEPLAATS: 
 
E-MAIL: 
 
REGISTRATIE NUMMER: 
 
RANG: 
 
LICHTINGSPLOEG: 
 
WERKZAAM OP KCT VAN/TOT 
 
BANK-/GIRO NUMMER: 
 
LESGELD OVERGEMAAKT D.D.: 


