Learn to Sail Specials versie 150616
Budget sailing met kortingen die oplopen tot wel 50% !!
Uitleg en spelregels

Learn to sail specials 1 t/m 5
De bedoeling van Learn to sail specials is om voor weinig geld veel te kunnen zeilen.
Kortingen lopen op tot wel 50%, omdat we proberen zo efficiënt mogelijk groepjes cursisten samen
te stellen. Je hebt minder keuzevrijheid dan bij de reguliere cursussen, maar financieel is het
daardoor heel aantrekkelijk.
Lake7 Sailing heeft i.v.m. groepsactiviteiten voor grote groepen heel veel boten.
Die worden niet dagelijks gebruikt. Daar kun jij van profiteren.
Zie bij de 5 Learn to sail specials hoe veel je kunt zeilen voor een laag budget.

De spelregels en de achterliggende gedachte bij de Learn to sail specials:
Learn to sail specials behoren tot de 7 Kennismakingsaanbiedingen van Lake7 Sailing (nr. 3).
Andere kortingsregelingen zijn niet van toepassing op de tarieven van de Learn to sail specials.
Kortingen die de Learn to sail specials bieden, gelden niet in combinatie met andere kortingen.
Lake7 Sailing en de stichting Community Sailing Rotterdam zijn een lokale ‘zeil community’ aan het
opbouwen, gebaseerd op Timesharing:
- Openbaar, laagdrempelig, met bijzonder leuke faciliteiten voor jong en oud van 6 tot 66+
- Veel mogelijkheden voor aantrekkelijke tarieven
- Nog lagere (en inkomensafhankelijke) tarieven als dat nodig is
- Ook voor mensen met een beperking
Timesharing op basis van maatwerk. Maatwerk waarbij Henk van Gent persoonlijk advies geeft
indien de 7 Kennismakingsaanbiedingen, de Learn to Sail specials, de Timesharing Try-out** en de
vele reguliere cursussen en activiteiten die in de tarieven vermeld staan niet bieden wat de klant
wenst.
Om de lessen van de Learn to sail specials door te laten gaan, is het minimum aantal cursisten:
- 3 bij Classic kielbootles (met instructeur aan boord)
- 6 bij de groepsles in Escape en kielboot
Tegoeden zijn alleen geldig in 2016 met de volgende einddata:
-Instructie mogelijk tot 1 november 2016
-Zelf zeilen / huren mogelijk tot 1 december 2016
Zelf Zeilen / Huren is mogelijk binnen de ruime openingstijden van Lake7, niet later dan
zonsondergang en indien de boten niet gebruikt worden voor les of groepsactiviteiten.
De lessen voor Learn to sail specials 1, 2 en 3 zijn afhankelijk van het aantal deelnemers:
o
o
o
o

op zondagochtend en bij voldoende aanmeldingen ook op:
zaterdag en zondagmiddag
maandag of dinsdagavond
andere tijdstippen in overleg

De lessen voor Learn to sail specials 4 en 5 zijn afhankelijk van het aantal deelnemers:
 op door de weekse avonden en in het weekend
 andere tijdstippen in overleg

Learn to Sail Special 1 jeugd 8 – 18jr + volwassenen vanaf 18 jr.
10,5 uur instructie in Escape + 10 uur zelf zeilen + meer: van ca. €500,- >> €250,








Sail try-out 3 uur
3 x 2,5 uur Groepsles Escape
Garantie van 1e diploma + de 2e diploma eis: zelfstandig aanleggen en afvaren
10 uur huren van een Escape Captiva (eerst tot 3 Bft later tot 5 Bft)
30% korting op extra uren huren*
30% korting op Buurtzeilen
30% korting op vervolg clinics voor 2e diploma Escape, catamaran of kielboot
30% korting op verhuur PlayCat catamaran en kielboot na behalen 2e diploma

Hoe eerder je boekt, hoe voordeliger je zeilt!

Learn to Sail Special 2 jeugd 8 – 18jr + volwassenen vanaf 18 jr.
18 uur instructie in Escape + 10 uur zelf zeilen + meer: van ca. €700,- >> €350,








Sail try-out 3 uur
6 x 2,5 uur Groepsles Escape
Garantie 2e diploma Escape Captiva
10 uur huren van een Escape Captiva (eerst tot 3 Bft later tot 5 Bft)
30% korting op extra uren huren*
30% korting op Buurtzeilen
30% korting op vervolg clinics voor 2e diploma Escape, catamaran of kielboot
30% korting op verhuur PlayCat catamaran en kielboot na behalen 2e diploma

Hoe eerder je boekt, hoe voordeliger je zeilt!

Learn to Sail Special 3 jeugd 12 – 18jr + volwassenen vanaf 18 jr.
10,5 uur instructie in Escape + 14 uur kielbootles + 10 uur zelf zeilen + meer: van ca.
€1100,- >> €550,










Sail try-out 3 uur
3 x 2,5 uur Groepsles Escape
Garantie 2e diploma Escape Captiva
2 switch-over lessen Escape – kielboot
4 x 2,5 uur groepsles kielboot
10 uur huren van een Escape Captiva of Tirion (eerst tot 4 Bft later tot 5 Bft)
30% korting op extra uren huren*
30% korting op Buurtzeilen
30% korting op vervolg clinics voor 2e diploma Escape, catamaran of kielboot
30% korting op verhuur PlayCat catamaran en kielboot na behalen 2e diploma

Hoe eerder je boekt, hoe voordeliger je zeilt!

Learn to Sail Special 4 jeugd 12 – 18jr + volwassenen vanaf 18 jr.
24 uur instructie in kielboot + 10 uur zelf zeilen + meer: van €1100,- >> €550,








Classic kielboot Basiscursus (met instructeur aan boord) 4 lessen, 9 uur
6 x 2,5 uur Groepsles Kielboot
2e diploma garantie
10 uur huren van Tirion (eerst tot 4 Bft later tot 5 Bft)
30% korting op extra uren huren*
30% korting op Buurtzeilen
30% korting op vervolg clinics in PlayCat catamaran
30% korting op verhuur PlayCat catamaran

Hoe eerder je boekt, hoe voordeliger je zeilt!

Learn to Sail Special 5 jeugd 12 – 18jr + volwassenen vanaf 18 jr.
24,5 uur instructie in kielboot + 10 uur zelf zeilen + meer: van €1300,- >> €650,








Classic kielboot Basiscursus (met instructeur aan boord) 4 lessen, 9 uur
Classic kielboot Vervolgcursus (met instructeur aan boord) 4 lessen, 8 uur
3 x 2,5 uur Groepsles Kielboot
2e diploma garantie
10 uur huren van Tirion (eerst tot 4 Bft later tot 5 Bft)
30% korting op extra uren huren*
30% korting op vervolg clinics in PlayCat catamaran
30% korting op verhuur PlayCat catamaran

Hoe eerder je boekt, hoe voordeliger je zeilt!
*Zelf Zeilen / Huren alleen mogelijk als de boten niet gebruikt worden voor les of groepsactiviteit;
jeugd tot 12 jaar alleen onder begeleiding of in groepsverband.
** ‘City Sailing Timesharing Try-out’.
We zijn daarom bezig om privé personen en bedrijven in de metropool regio Rotterdam Den Haag te
interesseren voor een ‘City Sailing Timesharing Try-out’.
In 2016 probeer je het uit; daarna kun je er mee verder.
Bedrijven en andere organisaties, personeel en relaties, maar ook privé personen kunnen meedoen
aan een ‘City Sailing Timesharing Try-out’.
Je betaalt per persoon een partner fee per maand, voor één of meerdere maanden, of voor het hele
seizoen.
Benieuwd naar het de tarieven van de fee’s en achtergrondinformatie over de City Sailing
Timesharing Try-out?
Klik dan hier voor meer informatie.

