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langlauf - cursussen voor iedereen 
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Aangeboden cursussen 

Van Donderdag t/m Maandag*                                                                                                         
*Skilanglauf – cursussen classic voor beginners  vinden plaats in een groep (vanaf 4 
personen) iedere dag van 10:30 – 12:00 uur en van 14:00 – 15:30 uur.                                                                           
Curcusduur: 1 x 90 minuten, 2 x 90 minuten of 3 x 90 minuten.                                                       
*Dinsdag en Woensdag  op aanvraag 

*Privélessen voor alle niveaus  zijn op aanvraag mogelijk.                                                                        
classic of skating 

*Cursussen voor kinderen en mensen met een beperkin g:  op aanvraag 

*Speciale groepen  zoals bijvoorbeeld „skisport voor ouderen“ of „gezond bewegen“ op 
aanvraag 

geteste kwaliteit 

Geen enkele langlaufschool werd beter beoordeeld dan de onze.  

U krijgt les in kleine groepen of individueel, door ervaren en opgeleide DSV ski-
instructeurs en ski- instructeurs Nordic  . De langlaufschool werkt samen met de (DSV) 
West- Duitse Ski Vereniging " en staat voor kwalitatieve opleidingen van hoge kwaliteit.  
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Prijzen 

Langlauf groepscursus voor beginners, vanaf 4 personen, excl. materiaal: 

• 1 x 90 min: €29,- per persoon 
• 2 x 90 min: €49,- per persoon 
• 3 x 90 min: €69,- per persoon 

Voor de cursussen graag van tevoren aanmelden, maar ook nog mogelijk op de cursusdag 
zelf tussen 9:30 uur en 14:00 uur. 

Langlauf privécursus,  1 – 3 personen, excl. materiaal: 

• 1 x 90 min: €39,- per persoon 
• 2 x 90 min: €69,- per persoon 
• 3 x 90 min: €89,- per persoon 

Aanmelding voor de privécursussen is mogelijk tot één dag van te voren, 14:00 uur.  

Meer winteractiviteiten op aanvraag mogelijk. 

Kinderen tot 15 jaar krijgen 5 euro korting. 

Voor aanmelding en vragen bereikt u ons op:  0049 2 981-925040 
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Opleidingen  I  skiverhuur 

DSV Nordicaktiv 

Opleidingscentrum 

West- Duitse Ski Vereniging 

Het DSV nordic aktiv opleidingscentrum van de West- Duitse Ski Vereniging biedt leden en 
niet-leden  opleidingen en vervolgopleidingen tot trainer in DSV nordic skiing classic of 
skating aan. Ook opleidingen tot  trainer voor sneeuwschoen-wandelingen mogelijk. 

Nadere informatie: www.wsv-ski.de/lehrwesen                                                                                             
tel. 0049 2354-928220, fax: 0049 2354-6062                                                                                                   
e-mail: wsv@wsv-ski.de  

Uw ski-uitrusting kunt U bij onze partner skiverhuur Klante huren. 

Meer info’s over boeking en prijzen vindt u hier: 

tel: 0049 2981-3249                                                                                                                                               
e-mail: kontakt@ski-klante.de                                                                                                                    
www.ski-klante.de  

Direct aan de grote parkeerplaats Bremberg vindt u het belevenis-restaurant 
„Schneewittchen-Haus“. 

 

Seite 5: 

Uittreksel: algemene voorwaarden 

Meer onder  www.hochsauerlandsport.de 

Aansprakelijkheid: 

De organisatoren kunnen bij verlies, diefstal of  schade aan uw eigendom, evenals aan  uw 
gehuurde materiaal niet aansprakelijk worden gesteld. Er wordt geen aansprakelijkheid voor 
alle mogelijke ongevallen  overgenomen, deelname aan een activiteit geschiedt geheel op 
eigen risico. De langlaufschool  kan aansprakelijk worden gesteld voor schade, die in 
samenhang tijdens de uitvoering van de cursus, de deelnemers ontstaat, indien deze schade 
is ontstaan door opzet of grove schuld dan wel grove nalatigheid van de organisator. Andere 
vordering tot schadevergoeding tegen de langlaufschool vervalt. 

Annuleringsvoorwaarden bij voldoende sneeuw 

In geval van een annulering door de cliënt 

• tot 14 dagen voor cursusbegin wordt  80% van het cursusgeld ingehouden en   
• bij annulering binnen 14 dagen voor cursusbegin wordt 100% van het cursusgeld 

ingehouden. 
• Slechte weersomstandigheden is geen geldige annuleringsreden. 

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat  deelname een goede fysieke 
gezondheid vereist.  


