Prijslijst duikopleidingen 2018
High quality dive education, daar staan we voor! En dat bereiken we door les te geven in kleine groepen of als U dat wilt helemaal privé, we hebben
nooit haast én doen alles in eigen beheer vanaf een triple A toplocatie op de Vinkeveense plassen, om het echt compleet te maken duiken wij niet slechts
één keer per week, want lesgeven is ons vak en dat doen we 7 dagen per week, Uw SSI óf PADI cursus kan dus dagelijks opgestart worden!

Bijna al onze duikcursussen worden gegeven vanaf ons “floating divecenter” op de Vinkeveense plassen, de
toegang tot het duikschip zit dan reeds in Uw cursusprijs! U zult verstelt zijn van de mogelijkheden aan boord!

Duikschip M/S Susanna te Vinkeveen

Stap aan boord én beleef een heerlijke relaxte duikdag ver van alle drukte
op één van de mooiste duikstekken van ons land de Vinkeveense plassen!
SSI Duikopleidingen (overige cursussen op aanvraag)

PADI Duikopleidingen (overige cursussen op aanvraag)

SSI Open water diver € 499,- (Inc. materiaal huur/lucht)
SSI Scuba Skills Update € 75,-

PADI Open water diver € 595,- (Inc. materiaal huur/lucht)
PADI ReActivate € 124,95

Wij geven onder andere deze SSI specialty opleidingen :

Wij geven onder andere deze PADI specialty opleidingen :

SSI Boat diving
SSI Perfect Buoyancy
SSI Navigation diver
SSI Night & limited visibility diver
SSI Deep diving
SSI Enriched Air Nitrox
SSI Dry suit diving
SSI Photo & Video
SSI Search and recovery diver
SSI Diver propulsion vehicle diver
SSI Independent diving (solo)
SSI React Right (EHBO/CPR/AED/o2)
SSI Wreck diver
SSI Equipment techniques
SSI Waves, tides and currents
SSI Altitude diver
SSI Ice diving
SSI Stress and rescue diver
SSI Full Face Mask diver
SSI Shark ecology
SSI Science of diving
SSI Fish identification
SSI Computer diving
SSI XR Gas blender Nitrox/Trimix
SSI Marine Ecology
SSI Dive guide vanaf
SSI Divemaster (inc. Dive guide) vanaf
SSI Assistent instructor vanaf
SSI Training specialist vanaf
SSI Specialty instructor vanaf

PADI Boat diver
PADI Peak Performance Buoyancy
PADI Underwater Navigator
PADI Night diver
PADI Deep diver
PADI Enriched air diver
PADI Dry suit diver
PADI Digital Underwater Photographer
PADI Search and recovery diver
PADI Diver propulsion vehicle diver
PADI Self reliant diver (solo)
PADI EFR + CFC course (EHBO)
PADI Wreck diver
PADI Equipment specialist
PADI Drift diver
PADI Altitude diver
PADI Ice diver
PADI Rescue diver
PADI Full face mask diver
PADI Emergency oxygen provider
PADI Multilevel diver
PADI (D)SMB Diver
PADI RNLI Sea survival
PADI Tec rec Nitrox or trimix blender
PADI Advanced open water diver

€ 139,95
€ 139,95
€ 139,95
€ 139,95
€ 199,95
€ 139,95
€ 139,95
€ 139,95
€ 199,95
€ 139,95
€ 199,95
€ 149,95
€ 139,95
€ 139,95
€ 199,95
€ 139,95
€ 199,95
€ 299,95
€ 149,95
€ 139,95
€ 299,95
€ 139,95
€ 139,95
€ 249,95
€ 139,95
€ 550,€ 699,€ 999,€ 149,95
€ 149,95

€ 179,95
€ 179,95
€ 204,95
€ 199,95
€ 259,95
€ 199,95
€ 204,95
€ 299,95
€ 299,95
€ 179,95
€ 299,95
€ 299,95
€ 249,95
€ 179,95
€ 249,95
€ 179,95
€ 249,95
€ 499,95
€ 249,95
€ 179,95
€ 179,95
€ 179,95
€ 179,95
€ 249,95
€ 399,95

wist je al dat je als PADI duiker ook "gewoon" een SSI
specialty of vervolg opleiding mag volgen? alle brevetten
worden door beide organisaties onderling erkend!

Tegen een wel heel schappelijk tarief kun je de hele dag onbeperkt duiken
in het vaak kristal heldere water van de Vinkeveense plassen, je cilinder vul
je “ gewoon” aan boord en er is geen enkele tijdsdruk! Om de ervaring echt
compleet te maken bieden we aan boord ook een simpele lunch en diverse
snacks & dranken tegen scherpe prijzen!
Waar wacht je nog op? Stap aan boord van onze Susanna en je gaat het
avontuur tegemoet, na een korte vaart komen we aan op de duikstek waar
we voor anker gaan en we de briefing verzorgen, vanaf dat moment heb je
tot de afvaart rond 16:30 uur de kans om onbeperkt te duiken!
Compressor installatie (conform de EN 12021 norm)
Aan boord staat een splinternieuwe compressor installatie bestaande uit
een 450 liter per minuut L&W compressor welke is gekoppeld aan circa
100.000 liter buffers waaruit vanaf de vul balk op het duik dek in zowel 200
als 300 bar gevuld kan worden, minimale logistiek, heerlijk toch?!
Onze tarieven (inclusief onbeperkt vullen):
dagtrips lopen van 09:30 tot 16:30 uur
Maandag tot en met vrijdag € 39,95 p.p.p.d.
Zat, Zon & feestdagen € 49,95 p.p.p.d.
Huur duikuitrusting € 50,- p.p.p.d.
Private charter | Huur ons hele schip inclusief kapitein!
Wilt U het schip afhuren voor Uw eigen gezin, gezelschap of duikvereniging/
duikschool? Ook dat kan met onze private charter opties
Maandag t/m vrijdag € 400,- (08:30 tot 16:30 uur)
Zat, Zon & feestdagen € 500,- (08:30 tot 16:30 uur)
Summer night € 250,- (18:00 tot 22:00 uur)

Voor alle (duik) opleidingen na de open water cursus geldt : exclusief huur van duikmaterialen á € 50,- per dag, onbeperkt vullen kan voor € 9,95 optioneel worden toegevoegd.

Informatie duikopleidingen
U wilt leren duiken of Uw (duik) vaardigheden verder ontwikkelen? Dan helpen we U graag! Onze duikschool is 7 dagen per week geopend en geeft les
in kleine groepjes óf als U dat wilt helemaal privé! Dit doen we vanaf ons duikschip Susanna te Vinkeveen in alle rust en ver weg van de drukte.
Kleine groepjes, aan boord van een duikschip te Vinkeveen, dagelijks te starten, nooit haast, scherpe tarieven! Wat zoekt U nog meer?!

Wij mogen bijna alle opleidingen van SSI & PADI in eigen beheer verzorgen, maar het is onmogelijk om deze
allemaal te benoemen in onze standaard prijslijst, staat de door U gezochte opleiding er niet bij? Vraag ernaar!

Informatie over ons duikschip M/S Susanna te Vinkeveen
(kijk ook eens op www.duikschipvinkeveen.nl)

Hoe ziet een dag les aan boord van jullie duikschip er dan uit?

Ons duikschip is een volwaardig drijvend SSI divecenter haar afmetingen
zorgen ervoor dat we ruim 110 m² (!) vloeroppervlak ter beschikking
hebben bovenop het volgens ons mooiste duik gebied van Nederland
namelijk de Vinkeveense plassen! Door ons drijvende divecenter creëren
we een ideale duikomgeving met minimale logistiek én maximale comfort!

Iets anders dan wanneer U dat “gewoon” aan wal zou doen, naast de zeer kleine groepjes of privé lessen waar we om bekend staan zijn wij ook niet vergeten dat we duiken voor de fun! We kunnen heel veel tijdswinst behalen doordat we de logistiek aan boord beperken tot het minimale. Als de cursist het SSI digitale leersysteem goed toepast en zijn thuisstudie opdrachten op tijd maakt beperken we de duiktheorie tot het nodige en rollen we vanuit het theorie lokaal zo het water in! je
cilinder vullen we na de duik op het duikdek terwijl U even kunt genieten van het panorama uitzicht over de plassen!
Het dek is voorzien van 14 zeer ruime zitplaatsen én er is ruimte voor Uw duikuitrusting. We hebben ervoor gekozen het duik
dek gedeeltelijk open en gedeeltelijk overdekt te maken zodat U zelf kunt bepalen of U in of uit de zon wilt zitten, bij regen is
er dus altijd een plek om buiten te schuilen en wordt het echt guur gaan we lekker naar binnen waar de kachel brand!
Tussen de duiken door en/of in de middag pauze heeft U de mogelijkheid om iets te eten /drinken, onze keuken is simpel
maar effectief en voorziet U graag van een warme hap (+/- € 5,-), belegd broodje (v.a € 2,-) kopje koffie (€ 1,-) of een blikje
frisdrank/water (diverse soorten voor € 1,50) bekijk het complete menu aan boord want dat wisselt regelmatig!
Afhankelijk van de door U gevolgde duik cursus is er een dag planning, deze hangt af van vele factoren dus er is niet op
voorhand te melden wat we waar en wanneer gaan doen. Zo kan het zijn dat we “ergens” op de Vinkeveense plas voor anker
gaan maar ook dat we vlak bij het duik gebied (ZE4) voor anker gaan, dit ligt aan de weersomstandigheden, het niveau van
de cursus en cursist, de uitvoeringsvereisten en zo verder. Uw instructeur bepaalt samen met de kapitein, de cursisten en
overige opvarenden wat we gaan doen, de kapitein heeft daarin wel altijd het laatste woord!

De toegangsprijs voor ons duikschip zit al inbegrepen in Uw duikcursus. Bent U klaar met de gevolgde cursus kunt U de rest
van de dagtrip gebruiken om te duiken/ zwemmen of te relaxen, we vertrekken doorgaans rond 16:30 uur weer naar de wal!
Privé cursussen kunnen natuurlijk nog steeds naar wens samengesteld worden, waarbij het duikschip ook volledig tot Uw
beschikking staat indien gewenst, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!
Voor de zelfstandig (duik) instructeur of duikschool die instructie wil geven vanaf ons schip:
Ons schip is een complete drijvende duikschool, instructie geven vanaf het schip is alleen mogelijk indien de eigenaar daar
toestemming voor verleend, dit is vooral afhankelijk van jou staat van dienst, de klik die wij samen hebben, jou reputatie én
de dag planning van onze eigen duikschool/ passagiers, bel, mail of kom langs om jou mogelijkheden aan boord van de Susanna te bespreken.

Wij hebben bijna alle verkrijgbare instructie materialen van zowel SSI als PADI aan boord evenals huur duik uitrustingen en
dergelijke. In overleg kunnen deze ook voor externe instructie verhuurd worden, vraag wel vooraf naar jou mogelijkheden!

Wat is er aan boord te vinden
Aan boord bevind zich alles wat U van een divecenter mag verwachten
zoals een compleet ingericht theorie lokaal voor 12 cursisten, benodigde
lesmaterialen een SSI hubzone om Uw nieuwe digitale lespakketten te
downloaden, een volwaardige keuken, een duikshop(je), een gasten toilet
een splinternieuw vulstation (200/300 bar) en ga zo maar door!
Veiligheid staat altijd voorop
Natuurlijk nemen wij de veiligheid van onze gasten heel serieus. Ons schip
is uitgerust met alle denkbare nautische apparatuur die ter ondersteuning
van een noodgeval nodig kan zijn daarnaast hebben we ook ruim voldoende reddingsmiddelen voor alle opvarenden aan boord én hebben we uiteraard de beschikking over meerdere gecertificeerde EHBO koffers, een
noodzuurstof kit, AED én een hijskraan met heli brancard, koppelen we dit
aan onze fast tender dan mogen wij gerust hardop zeggen dat we goed
voorbereid zijn op eventuele noodgevallen/ duikongevallen.
SSI & PADI duik opleidingen
Onze duik instructeurs én overige staff leden zijn gecertificeerd bij de twee
grootste duik organisaties ter wereld! Wij hebben er expliciet voor gekozen
een SSI divecenter te worden en dagen U dan ook graag uit om het SSI
systeem samen met ons te gaan ontdekken, durft U het aan?!
wist U al dat een iedere duiker ook "gewoon" een SSI specialty of vervolg
opleiding mag volgen? alle duik & EHBO brevetten worden door alle duik
organisaties aangesloten bij het WRSTC onderling erkend!

