
2. De kleine lettertjes Roeicursus

ALGEMENE VOORWAARDEN
 De cursussen staan open voor alle ingeschreven leden van FOS en voor wie zich tijdelijk lid maakt, met 

voorrang aan leden van vloot eenheden
 De deelnemers dienen de hele cursus te volgen, willen ze hun attest behalen.
 Deelnameprijs en lidgeld kunnen niet betaald worden op cursus.
 Inschrijvingen: Doe je enkel via de online form op www.fos.be/vloot

 tot ten laatste 2 weken voor de cursus stilstaand 
en 3 weken voor aanvang van roeicursus stromend. 
Je bent pas definitief ingeschreven van zodra je storting is ontvangen.

 Je vermeldt bij de overschrijving steeds: naam van cursus, naam eenheid en naam van de cursist.
 de datum op de online inschrijving is bepalend als er voor een cursus meer inschrijvingen dan plaatsen 

zijn
 later inschrijven kan, indien er nog plaats is. Bovendien betaal je per €5 extra administratiekosten 

bovenop de gewone cursusprijs.
 Alle info voor de cursus zelf krijg je ten laatste een week voor de cursus
 De eenheidsleider wordt regelmatig op de hoogte gehouden van het het aantal ingeschreven cursisten.

FINANCIELE REGELING BIJ ANNULATIE VAN EEN DEELNEMER
 annulatie vooraf (meer dan 2 weken voor begin van de cursus): op tijd!

 al betaald? Je krijgt je geld volledig terug
 annulatie vooraf (minder dan 2 weken voor begin van de cursus)

 al betaald? Je krijgt je geld terug met vermindering van €5 administratiekosten
 nog niet betaald? We zenden je een rekening voor €5 administratiekosten

 annulatie in de laatste week voor de cursus:
 cursusprijs te betalen (definitief aantal deelnemers werd immers al doorgegeven) behalve om medische 

redenen met doktersbriefje als bewijs krijg je het bedrag volledig terug, behalve 5€ 
administratiekosten.

 geen bericht vooraf:
 al betaald? Je krijgt je geld niet terug 
 nog niet betaald? We zenden je een rekening van de normale cursusprijs + €5 administratiekosten

 3. Meer informatie?
Eerst nog wat meer weten over de cursussen? Mits een eenvoudig telefoontje (09/245.45.86) of mailtje 
(vloot@fos.be) met je vragen en dan beantwoorden we die zo vlug mogelijk.



2. De kleine lettertjes Zeilcursus stilstaand

ALGEMENE VOORWAARDEN
 De cursussen staan open voor alle ingeschreven leden van FOS en voor wie zich tijdelijk lid maakt, met 

voorrang aan leden van vloot eenheden
 De deelnemers dienen de hele cursus te volgen, willen ze hun attest behalen.
 Deelnameprijs en lidgeld kunnen niet betaald worden op cursus.
 Inschrijvingen: Doe je enkel via de online form op www.fos.be/vloot 

 tot ten laatste 3 weken voor de cursus.  
 Je bent pas definitief ingeschreven van zodra je je online hebt ingeschreven.

 Je vermeldt bij de overschrijving steeds: naam van cursus, naam eenheid en naam cursist
 indien de betaling nog niet is toegekomen 1 week voor de cursus betaal je de cursusprijs + €20 

administratiekosten per deelnemer.
 de datum van online inschrijving is bepalend als er voor een cursus meer inschrijvingen dan plaatsen 

zijn
 later inschrijven kan, indien er nog plaats is. Bovendien betaal je per extra deelnemer €5 extra 

administratiekosten bovenop de gewone cursusprijs.
 Alle info voor de cursus zelf krijg je ten laatste een week voor de cursus.
 De eenheidsleider wordt regelmatig op de hoogte gehouden van het het aantal ingeschreven cursisten.

FINANCIELE REGELING BIJ ANNULATIE VAN EEN DEELNEMER
 annulatie vooraf (meer dan 3 weken voor begin van de cursus): op tijd!

 al betaald? Je krijgt je geld volledig terug
 annulatie vooraf (minder dan 3 weken voor begin van de cursus)

 al betaald? Je krijgt je geld terug met vermindering van €20 administratiekosten
 nog niet betaald? We zenden je een rekening voor €20 administratiekosten

 annulatie in de laatste week voor de cursus:
 cursusprijs te betalen (definitief aantal deelnemers werd immers al doorgegeven) behalve om medische 

redenen met doktersbriefje als bewijs krijg je het bedrag volledig terug, behalve 5€ 
administratiekosten.

 geen bericht vooraf:
 al betaald? Je krijgt je geld niet terug 
 nog niet betaald? We zenden je een rekening van de normale cursusprijs + €20 administratiekosten

 3. Meer informatie?
Eerst nog wat meer weten over de cursussen? Mits een eenvoudig telefoontje (09/245.45.86) of mailtje 
(vloot@fos.be) met je vragen en dan beantwoorden we die zo vlug mogelijk.



2. De kleine lettertjes Zeilcursus getijden

ALGEMENE VOORWAARDEN
 De cursussen staan open voor alle ingeschreven leden van FOS en voor wie zich tijdelijk lid maakt, met 

voorrang aan leden van vlooteenheden
 De deelnemers dienen de hele cursus te volgen, willen ze hun attest behalen.
 Deelnameprijs en lidgeld kunnen niet betaald worden op cursus.
 Inschrijvingen: Doe je enkel via de online form op www.fos.be/vloot 

 tot ten laatste 3 weken voor de cursus. 
 Je bent definitief ingeschreven van zodra je online bent ingeschreven

 Je vermeldt bij de overschrijving steeds: naam van cursus, naam eenheid en naam cursist.
 indien de betaling van de eenheid nog niet is toegekomen 1 week voor de cursus betaal je de 

cursusprijs + €40 administratiekosten per deelnemer.
 de datum op de online inschrijving is bepalend als er voor een cursus meer inschrijvingen dan plaatsen 

zijn
 later inschrijven kan, indien er nog plaats is. Bovendien betaal je per extra deelnemer €10 extra 

administratiekosten bovenop de gewone cursusprijs.
 Alle info voor de cursus zelf krijg je ten laatste een week voor de cursus.
 De eenheidsleider wordt regelmatig op de hoogte gehouden van het het aantal ingeschreven cursisten.

FINANCIELE REGELING BIJ ANNULATIE VAN EEN DEELNEMER
 annulatie vooraf (meer dan 3 weken voor begin van de cursus): op tijd!

 al betaald? Je krijgt je geld volledig terug
 annulatie vooraf (minder dan 3 weken voor begin van de cursus)

 al betaald? Je krijgt je geld terug met vermindering van €40 administratiekosten
 nog niet betaald? We zenden je een rekening voor €40 administratiekosten

 annulatie in de laatste week voor de cursus:
 cursusprijs te betalen (definitief aantal deelnemers werd immers al doorgegeven) behalve om medische 

redenen met doktersbriefje als bewijs krijg je het bedrag volledig terug, behalve 10€ 
administratiekosten.

 geen bericht vooraf:
 al betaald? Je krijgt je geld niet terug 
 nog niet betaald? We zenden je een rekening van de normale cursusprijs + €40 administratiekosten

 3. Meer informatie?
Eerst nog wat meer weten over de cursussen? Mits een eenvoudig telefoontje (09/245.45.86) of mailtje 
(vloot@fos.be) met je vragen en dan beantwoorden we die zo vlug mogelijk.


