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Start Sailing + Follow up Let op! Kortingen, zoals bij de 7 

Kennismakingsaanbiedingen en Learn to Sail Specials zijn niet in deze tarieven verwerkt.  
Klik hier voor de Learn to Sail Specials en hier voor de 7 Kennismakingsaanbiedingen 

Deze tarieven staan niet in deze Start Sailing + Follow up tarieven. 

 

Sail try-out*  en  Kennismakingslessen     blz. 1 

 

Escape Groepsles  - Kielboot groepsles - Privé les    blz. 2 

 

Basiscursus Classic Kielboot - Kajuitboot (instr.  aan boord) blz. 3 

 

Vervolgcursus Classic Kielboot - Kajuitboot (instr.  aan boord) blz. 4  

 

Overige Classic Kielboot lessen (instr. aan boord)   blz. 5 

PlayCat Catamaran applicatie   (instr. aan boord)   blz. 5    

 

Zie www.lake7sailing.nl (en klik ‘LES’)voor omschrijving cursusopzet en vervolgactiviteiten 

 

Kennismakingslessen:   
Code 1. Sail try-out (3 uur in Escape) € 76,-/ € 66,- ** 
Code 2. Kennismakingsles kielboot- kajuitboot (1 uur) € 36,-/ € 26,- ** 
Code 3. Kennismakingscombi (Code 1 + Code 2) €102,- / € 82,- ** 

 

 

 

Lidmaatschap City Sailing Club (CSC) vanaf 18 jaar € 55,- per jaar 

Club Sail Away Junior (CSA) 6 - 13 jaar € 35,- per jaar 

Generation Next Sailing Club (GNSC) 13 - 18 jaar € 45,- per jaar 
Voor leden van CSC, CSA en GNSC zijn er speciale aanbiedingen zoals meedoen met Buurtzeilen voor een 
gereduceerd tarief.  
 
* de drie uur durende Sail try-out is een bijzonder leuke introductiesessie: ons pronkstuk! Na een uur 
droogzeilen al zelfstandig het water op in een Escape! 

TARIEVEN  versie 060217 incl. 6% BTW (versie 1 ) 

1. Sail try-out* 

Groepsles Escape 

2. Kennismakingsles Tirion 
Classic kielboot - kajuitboot  

(instr. aan boord) 

3 = Combinatie van 1 en 2 

Start 

Sailing  

http://www.lake7sailing.nl/docs/Learn%20to%20Sail%20Specials%20070715.pdf
http://www.lake7sailing.nl/wp-content/uploads/2016/02/7-kennismakingsaanbiedingen-bij.pdf
http://www.lake7sailing.nl/
javascript:openCurrentImage()
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** bij inschrijving voor een vervolgactiviteit een lager tarief. 

www.lake7sailing.nl 

 

 

 

Groepsles (tarief p.p. vanaf 10 personen v.a. 18 jaar) 
  

 
Tarief bij individuele inschrijving op vaste lestijden (alle boottypen). Zie instr schema’s voor vereist niveau. 
Privé les: alle onderstaande cursussen zijn ook beschikbaar voor privéles (1 op 1) of groepen vanaf 2 
personen. Tarief: basistarief x 10 gedeeld door het aantal personen (lestijden in overleg is dan mogelijk) 
 

Code            € 

1a Sail try-out Escape 3 uur (bij inschrijving vervolg cursus of activiteit) 66,- 

1b Sail try-out Escape (3 uur incl. waardebon van € 10,- voor vervolgactiviteit) 76,- 

4 code 1 + 2x code 7 (8 uur vaste lestijd) 172,- 

5 code 4 + 6 (15½ uur vaste lestijd) 327,- 

6 3x 2½ uur vaste lestijd Escape (alleen na code 1) 164,- 

7 Losse groepsles 2½ uur (Escape, alleen na code 1)                60,- 

9 3 x 2½ uur vaste lestijd groepsles kielboot-kajuitboot(Tirion) 164,- 

 Deze groeplessen alleen na code 4 + 2x code 40 (= 2x switch over) of na Classic Kielboot 
Basis (code 20 t/m 32) + 1 switch-overles Classic kielboot of na Learn to Sail Special.  

Deze groepslessen (code 9) zijn (afhankelijk van je niveau) geschikt voor beginners, 
gevorderden en instructeurs in opleiding (zie instructieschema) en worden gegeven in alle 
beschikbare boottypen. 

 
44 *** 3x 2½ uur vaste lestijd Groepsles PlayCat    applicatie 2,5 uur        164,- 
45 *** Losse groepsles PlayCat applicatie 2,5 uur                  60,- 
 

*** Voor de PlayCat lessen (code 44 en 45) is een 2e diploma Escape Captiva, kielboot, of  
             een vergelijkbaar niveau vereist. 
 

Overzicht gegarandeerde en overige lestijden groepsles  

                        Altijd gegarandeerd Min.6 STO* GL* na STO 
ma,di,do en vr 11/4-26/9 
(alleen jeugd) Nee Ja 15.30 - 18.30 16.00 - 18.30 
woensdag (alleen jeugd) 
13/4 - 28/9 Nee Ja 13.30 - 16.30 14.00 - 16.30 

zaterdag 7/5 – 3/9 Nee Ja 14.00 - 17.00 14.30 - 17.00 

zondag 10/4-30/10) Ja Nee 10.30 - 13.30 11.00 - 13.30 
Zondag 
(tm 5/6 + v.a. 11/9) Nee Ja 14.00 - 17.00 14.30 - 17.00 

zondag (5/6- 11/9) Ja Ja 14.00 - 17.00 14.30 - 17.00 
ma + do avond 
(tm 25/4 + v.a. 5/9) Nee Ja 17.30 - 20.30 18.00 - 20.30 

ma + do (2/5 - 5/9)     Nee Ja 18.30 - 21.30 19.00 - 21.30 
 
* GL = Groepsles, STO = Sail try-out 
 

      

      

      

      

      

      

      

http://www.lake7sailing.nl/
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Basiscursus Classic Kielboot- Kajuitboot (instr. aan boord)  

(tarieven p.p.): 4 lessen in Tirion 

  
 

Weekendcursus (4x2 uur les+1 uur droogzeilen + alles in 1 weekend) Basiscursus 

Code  € 

20 individuele inschrijving (max. drie cursisten) 9 uur 264,- 

21 met groep van 3 cursisten tegelijk inschrijven en alle  
lessen tezamen volgen. 

  

 9 uur 237,- 

22 max. 2 personen, met vaste partner 9 uur 336,- 

23 max. 2 personen, individueel inschrijven 9 uur 437,- 
 

Lestijden in overleg (4x2 uur) + 1 uur droogzeilen  Basiscursus 

Code                                                                                                         € 

28 individuele inschrijving (max. drie cursisten) 9 uur 307,- 

29 met groep van 3 cursisten tegelijk inschrijven en 
alle lessen tezamen volgen. 

  

 9 uur 276,- 

30 max. 2 personen, met vaste partner  9 uur 383,- 

31 
max. 2 personen, individueel 
inschrijven  9 uur 451,- 

32 Privéles (1 op 1) Het max 2 pers. tarief van de gew. cursus + € 42,50 p.u. 
 

In de Basiscursus leert u alle basisbeginselen van het zeilen. 
Om zelfstandig te kunnen zeilen in een Tirion heeft u, naast het 1e zeildiploma, de 2e diploma eis 
‘zelfstandig aanleggen en afvaren’ nodig. Dat leren wij u in een van de vervolgcursussen waaruit u kunt 
kiezen.  
Laat uw vaardigheden niet wegebben door te lang te wachten met een vervolgcursus. 
Als stimulans om snel door te gaan , bieden wij u een aantal opties met 20 – 25% korting op 
vervolgcursussen naast een diplomagarantie + de garantie dat u zelfstandig kunt huren. Indien nodig 
krijgt u net zo lang (gratis) extra lessen tot u het vereiste niveau heeft behaald.  
De diplomagarantie geldt indien u binnen 12 weken de Basiscursus en vervolgcursus heeft afgerond. 
Voor de combi’s 10 t/m 13 geldt 16 weken. 
 
25% korting op het cursusgeld van de Classic kielbootvervolgcursus (code 20v t/m 23v) indien u Basis 
en vervolgcursus in 2 aaneengesloten weekends afrondt + Kennismakingsaanbieding €50,- huurtegoed. 
 
20% korting op het cursusgeld van de Classic kielbootvervolgcursus (code 20v t/m 32v), of ander 
vervolgtraject (bijvoorbeeld groepslessen) indien u de vervolgcursus binnen een week na afronding van 
de basiscursus boekt + Kennismakingsaanbieding €50,- huurtegoed. 
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Vervolgcursus Classic Kielboot – Kajuitboot (instr. aan boord) 

(tarieven p.p.) 5 x in Tirion. 
  

 

Vervolgcursus Classic Kielboot-Kajuitboot (instr.aan boord) bestaat uit: 

 4 x 2 uur Classic les in Tirion (instr. aan boord) 8 uur 

 1x groepsles Tirion 2,5 uur 

 

Kennismakingsaanbieding €50,- huurtegoed. 
 
Kortingsopties (max. 3) na de vervolgcursus, mits binnen 1 maand 
na afloop van de vervolgcursus geboekt: 

- € 20,- korting op 1e x zelfstandig huren onder begeleiding 
- € 40,- korting op de volgende codes: 9, 35 t/m 38, 43, 44, 48 

en 49.  
- € 15,- korting op Buurtzeilen of Regatta Racing  

   

Weekend vervolgcursus (zoals hierboven omschreven); alle 4 lessen in 1 weekend  excl. Korting 
Zie kortingen op vorige blz. onder de Basiscursus tarieven 

Code      € 

20v individuele inschrijving (max. drie cursisten) 10,5 uur 264,- 

21v met groep van 3 cursisten tegelijk inschrijven 
en alle lessen tezamen volgen. 

  

 10,5 uur 237,- 

22v max. 2 personen, met vaste partner 10,5 uur 336,- 

23v max. 2 personen, individueel inschrijven 10,5 uur 437,- 

 

 

Vervolg cursus met lestijden in overleg  (cursus zoals hierboven omschreven)         excl. Korting 

Code      € 

28v individuele inschrijving (max. drie cursisten) 10,5 uur 307,- 

29v met groep van 3 cursisten tegelijk inschrijven 
en alle lessen tezamen volgen. 

  

 10,5 uur 276,- 

30v max. 2 personen, met vaste partner 10,5 uur 383,- 

31v max. 2 personen, individueel inschrijven 10,5 uur 451,- 

32v Privéles (1 op 1) Het max 2 pers. tarief van de gew. cursus + € 42,50 p.u. 

 

 

 

Learn to Sail Specials Escape + Kielboot - Kajuitboot  
 

Aanrader: de combinatie Escape- Kielboot geeft een goed leerresultaat. Het is voordeliger dan de Classic 
Kielbootles. We kunnen de combicursussen dan ook een ieder aanraden.  
 

Klik hier voor de Learn to Sail Specials en hier voor de 7 Kennismakingsaanbiedingen  

 

 

 

 

 

 

http://www.lake7sailing.nl/docs/Learn%20to%20Sail%20Specials%20070715.pdf
http://www.lake7sailing.nl/wp-content/uploads/2016/02/7-kennismakingsaanbiedingen-bij.pdf


5 

 

 

 
 
Overige Classic Kielboot en PlayCat lessen ( met instructeur aan boord) (tarief p.p.) 

 
Bij max. 3 cursisten gelden onderstaande tarieven. 
Bij max. 2: tarief x 3:2. Bij privéles (1 op 1 ); met max. 2 pers. tarief + € 41,- per uur. 
Bij 3 cursisten tegelijk inschrijven en alle lessen te zamen volgen: 10% korting.  

Code      € 

33 Losse les  
 
 1 les van 2 uur 82,- 

34 Inschalingsles 
 
(eenmalig)  1 les van 2 uur           75/50** 

 
35 Ervaringscursus 

 
   

36 Aanleggen/afvaren  2 lessen van 2 uur 149,- 

37 Spinaker/trapeze  Na vervolgcursus   

38 Diplomacursus  Kielboot kajuitboot of combi  
 
 

39 Diplomales  1 les van 2 uur 82,- 

40 Switch-over les van de Escape    

 naar de kielboot (Tirion) 1 les van 2 uur 82,- 

41 Tirion-applicatie/ les van 2 uur (min. 1e diploma Kielboot) 82,- 

42 Reserve   

43 Tirion-applicatie/ 2 lessen van 2 uur (min. 2e diploma Kielboot) 149,- 

    

46 ***Play Cat applicatie Classic les 2 uur ( instructeur aan boord )              82,- 

     

47 Switch-over les Classic kielboot naar groepsles kielboot                 82,- 

48 Tirion vervolgapplicatie (2 lessen van 2 uur)*  149,-  

    

 

* minimaal 2e diploma kielboot en 1e diploma kajuitboot 
** bij inschrijving voor een cursus 
*** Voor de PlayCat les (code 46) is een 2e diploma Escape Captiva, 
kielboot, of een vergelijkbaar niveau vereist.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 }   
}  

 

 
}  



6 

 

 
 
 
BUURTZEILEN :                                                                                                                            

Club Sail Away Junior 

Generation       
Next Sailing 
Club City Sailing Club 

tot 13 jaar 13 - 18 jaar v.a. 18 jaar 
 

VRIJDAG 17.30- 20.00  Tussen 22/4 en 9/9 

ZONDAG 14.30- 17.00 Idem bij min. 6 deelnemers 

het niveau: 
Een 1e diploma 
(les, meezeilen) Een 2e diploma (wedstrijdzeilen) 

de inhoud: Wedstrijdzeilen in Optimist, Escape,  en Tirion. 

de opzet:  

Er zeilen naast schoolzeilers en leden van watersportclubs ook 
aspirant-instructeurs, instructeurs, cursisten en medewerkers naast 
(oud)cursisten en leden van de Generation Next Sailing Club en de 
City Sailing Club.  

  

Extra:  
De mogelijkheid om een half uurtje eerder te komen om je boot 
zeilklaar te maken en alvast een rondje te zeilen 

 
Eerst wordt er geoefend: starten, boeien, ronden, tactiek, enz. Daarna gaan we ‘stoeien met de boeien’ en 
zeilen we een aantal korte wedstrijdjes.  
 

Buurtzeilen:  

Kaart voor 5, 10, 20 x resp. 10,20,30% korting 

Jeugd tot 13 jaar  31,- 

 

Jeugd 13-18 jaar 38,- 

Vanaf 18 jaar 43,- 

Regatta Racing & training: Jeugd tot 13 jaar  31,- 

Kaart voor 5, 10, 20 x resp. 10,20,30% korting 

Jeugd 13-18 jaar 38,- 

Vanaf 18 jaar 43,- 
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