
     OPLEIDING

ENRICHED AIR DIVER
            NITROX

Doel van de cursus is om te 
leren duiken en omgaan met
verrijkte lucht tot 40% zuurstof.

De cursus laat ook zien hoe men 
de lucht in de fles kan analyseren
door middel van een nitrox analyser

Het programma ziet er als volgt uit:

Zelf studie boek + dvd
Een avond theorie uitleg en 
toelichting tabellen en examen
twee buitenwater duiken met
verrijkte lucht en het analyseren 
hiervan.

ENRICHED AIR DIVER
NITROX

   

Is een brevet dat door PADI wereldwijd
word erkent.
Door met nitrox te duiken word je bodemtijd 
verlengt en de opname van stikstof in je 
lichaam verminderd.

BIJ DE CURSUS INBEGREPEN

Cursus boek + dvd
Brevet kosten 
Fles+verrijkte lucht.
Gebruik analyser

BENODIGD HEDEN VOOR DE CURSUS

Basis uitrusting: 
Duikbril, snorkel + vinnen.
Bij aanschaf van de basisuitrusting bij 
Diving Service Beverwijk geniet u als cursist 
20% korting op de advies verkoopprijs.
Medische keuring verplicht zit (niet bij cursus-
prijs in).

CURSUS KOSTEN 

ENRICHED AIR DIVER
            € 165,=          

INSCHRIJFFORMULIER

    ENRICHED AIR DIVER 

Persoonlijke gegevens:
Naam:

Voornaam(en):

Geboorte datum:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

2 pasfoto’s
2 pasfoto’s

Plaats: Datum:

Handtekening:
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