Toelichting Inschrijvingsformulier
1. Gezinsgegevens
Vul hier de gevraagde gegevens in. Ale groen gemarkeerde velden moeten ingevuld worden.

2. Gezinsleden
Vul voor ieder gezinslid alle groen gemarkeerde velden in. Vul voor ieder gezinslid alle velden in van
links naar rechts. Dit is belangrijk om in de volgende velden de juiste keuzemogelijkheden en
prijsberekening te krijgen op basis van eerder ingevulde gegevens.

Een aantal velden verdienen wat extra toelichting:

Instapdatum
De instapdatum bepaalt vanaf wanneer je lessen/training wil volgen en vanaf wanneer je eventuele
abonnement geldig is. De prijs van zowel de lessen/training en het abonnement is hiervan afhankelijk.
Het is op de instapdatum dat de leeftijd wordt vastgesteld en dus bepaald wordt of je in de
prijscategorie U13 of +13 valt. Vul deze datum ook in als je enkel steunend lid wordt om het juiste
tarief toegewezen te krijgen!

Lidmaatschap
Geef hier aan welk lidmaatschap je wenst, toelichting over de verschillende opties vind je op onze
website.

Jaarabonnement Aspen
Enkel indien je inschrijft voor Groepslessen, Zondal Kids of Zondal Racing Team heb je de mogelijkheid
om een jaarabonnement bij Aspen aan te kopen. De korting van 15% op het jaarabonnement is enkel
geldig als je instapt vanaf 1 augustus en vóór 31 juli ingeschreven bent. Bij een later instapmoment
betaal je enkel voor het resterende aantal maanden, maar dan wel gebaseerd op de standaardprijs
van een jaarabonnement. Voorbeeld: instapmoment 1 november: je betaalt nog voor 9 maanden =
75% van de standaardprijs.

Gespreide betaling jaarabonnement
Het gespreid betalen van het jaarabonnement is enkel mogelijk indien je instapt vanaf 1 augustus en
vóór 31 juli ingeschreven bent. De maandelijks te betalen bedragen worden berekend. De totaalprijs
bij gespreide betaling is iets hoger maar nog steeds voordeliger dan de standaardprijs.

3. Lidmaatschap/verzekering Sneeuwsport
Vlaanderen
Kies eerst of je een verzekering voor het hele gezin wil afsluiten of dat je de verzekering individueel
per gezinslid wil kiezen. Vanaf 3 of meer gezinsleden heb je de mogelijkheid om een
gezinslidmaatschap/verzekering af te sluiten.

Ben je met minder dan 3 gezinsleden of wil je niet voor iedereen dezelfde verzekering afsluiten dan
kies je per gezinslid de gewenste verzekering:

Vervolgens geef je per gezinslid aan of je een competitielicentie wil nemen. Een competitielicentie is
enkel mogelijk bij een Basic Safe Snow of een Snow Omnium verzekering, dus niet bij een
Kunstpisteverzekering. De competitielicentie is een individuele optie die per persoon betaald moet
worden. Een overzicht van de tarieven vind je op onze website.

4. Te betalen
Hier worden alle te betalen bedragen berekend voor ieder gezinslid voor zowel lidmaatschap,
les/training, verzekering en jaarabonnement.
Helemaal onderaan wordt weergegeven welk bedrag op welk moment moet betaald worden.
Betaling op rekening nummer BE61 0682 2114 9317 van Koninklijke Skiclub Zondal vzw met
vermelding van Lidmaatschap + Familienaam.
Ingevulde formulieren mogen per e-mail verstuurd worden naar inschrijvingen@zondal.be

