Duikclub U-Dive
Heb je een duikbrevet maar heb je geen
vaste buddy (meer). Of heb je gewoon zin in
een leuke actieve duikclub.
Dan zit je bij U -Dive goed...

U-Dive, de leukste en actiefste
duikclub uit de omgeving!

Zwembad
Als lid van U-Dive kun je elke vrijdagavond
van 21:00 tot 22.30 uur m.u.v. de
schoolvakanties in regio Zuid gebruik maken
van het springbad in het Nationale
Zwemcentrum de Tongelreep in Eindhoven
Daar kun je werken aan je conditie, je
duikvaardigheden verder verbeteren of
nieuwe uitrustingstukken uitproberen. Elke
maand brengen we 1 x backplates (duiken
zonder trimvest) mee waarmee je je
trimvermogen verder kunt verbeteren. En 1 x
per maand besteden we een hele les aan
snorkel technieken
Woensdagavondduik
Tussen begin april en eind oktober gaan we
elke woensdagavond buitenduiken, meestal
verzamelen om 19:00 uur aan de duikplas.
Een vaste buddy is dus niet meer nodig die
vind je bij ons. Aanmelden doe je via de
activiteiten kalender op onze website. Kijk
voordat je van huis gaat nog even of er geen
wijzigingen zijn.
Activiteiten en evenementen
Als club hebben we een aantal vaste
activiteiten.
Voorbeelden daarvan zijn het buitenduiken op
Zondag en de uitstapjes naar bijvoorbeeld

Naturagart, Dive for Live en NEMO33 (de
exacte data ontvang je regelmatig per email). Verschillende keren per jaar gaan we
naar Zeeland om daar (een weekend) te
duiken. Ook gaan we regelmatig met de club
voor een duikvakantie naar het buitenland.
Van tijd tot tijd ondernemen we met de club
soms andere activiteiten zoals een dag in het
Maritiem Training Centrum of doen mee aan
de drijftocht in Den Helder of de Ourthe in
België. Leden van de club krijgen uiteraard
voorrang bij de inschrijving voor deze
activiteiten en evenementen.
Korting
Leden van U-Dive krijgen 20 % korting op
alle vervolg duikopleidingen en huur
materialen. Ook ontvangen zij een vaste
extra korting van 5 % op al hun aankopen
in duikcentrum Eindhoven.
Deze extra korting geldt niet voor speciale
aanbiedingen en gebruikte duikapparatuur.
Kosten
Het lidmaatschap van U-Dive kost € 17,50 per
maand Het lidmaatschap ga je aan voor een
heel jaar (12 maanden). Na het eerste jaar
kun je met een opzegtermijn van maximaal 1
maand opzeggen door het contact formulier
op de website te gebruiken

Duikclub U-Dive
Avignonlaan 45
5627 GA Eindhoven
Tel. 040 2367938
www.duikcentrumeindhoven.
nl

