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Voorwaarden Gebruik Faciliteiten Blauwe Meer door Duikinstructeurs 

Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de natuurlijke persoon die als zijnde Duikinstructeur ('Duikinstructeur') het 

terrein zal betreden van Experience Island op de locatie Baan achter de Plakken 1, 5175 NP Loon op Zand ('Blauwe Meer') 

en gebruik zal maken van de faciliteiten van Neno Peschl Holding BV ('DiveCompany.nl') om opleiding te verschaffen aan 

een externe aspirant-duiker ('Cursist'). Naast deze voorwaarden zijn tevens de algemene voorwaarden voor het betreden 

van het terrein en, indien toepasselijk, de algemene voorwaarden van verhuur van toepassing op de Instructeur. [en 

eventuele andere geldende algemene voorwaarden] 

De Duikinstructeur is verplicht om de volgende documenten over te leggen aan de DiveCompany.nl. De Duikinstructeur 

geeft DiveCompany.nl het recht om een kopie van deze documenten te bewaren voor haar eigen administratie: 

- Duikbrevetten; 

- Medische keuring; 

- Logboek; 

Vriendelijk verzoeken wij de Duikinstructeur om onderstaande informatie naar volledigheid, niet misleidend en naar 

waarheid in te vullen. Zonder (een kopie van) de hierboven opgesomde documenten en een volledig ingevuld exemplaar 

van dit document kan de Duikinstructeur (i) de toegang tot het Blauwe Meer worden ontzegd, dan wel (ii) worden 

geweigerd om opleiding te verschaffen aan een Cursist in het Blauwe Meer.  

DiveCompany.nl behoudt zich het recht voor om de door de Duikinstructeur te verschaffen informatie en/of documentatie 

te verifiëren, de Duikinstructeur te verzoeken aanvullende informatie en/of documentatie aan te leveren dan wel om de 

Duikinstructeur toegang te weigeren tot het Blauwe Meer.  

Persoonlijke Informatie 

Blokletters gebruiken: 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon: ……………………………………………………… Telefoon in noodgevallen:…………………………………………………………………………… 

Geb. Datum: …………………………………………………  Email: ………………………………………………………………………………………………………… 

Duikorganisatie/Instructeurniveau/Instructeurnummer ……………………………../……………………………….…………………/ #……………… 
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Cursus Informatie (Soort en Data) 

Cursustype:  ………………… ……………………. (b.v. PADI Openwater of 1 * DIWA, etc.) 

Cursusperiode:  (van) ……….... / (tot)…………… 

Aantal Cursisten:  …………… 

Aantal Staff: .………… 

 

Cursus Informatie (Cursisten en Staff) 

Cursist 1 

Naam: ………………………………………………………… Telefoon in noodgevallen:…………………………………………………………………………… 

Geb. Datum: …………………………………………………  Email: ………………………………………………………………………………………………………… 

Cursist 2 

Naam: ………………………………………………………… Telefoon in noodgevallen:…………………………………………………………………………… 

Geb. Datum: …………………………………………………  Email: ………………………………………………………………………………………………………… 

Cursist 3 

Naam: ………………………………………………………… Telefoon in noodgevallen:…………………………………………………………………………… 

Geb. Datum: …………………………………………………  Email: ………………………………………………………………………………………………………… 

Cursist 4 

Naam: ………………………………………………………… Telefoon in noodgevallen:…………………………………………………………………………… 

Geb. Datum: …………………………………………………  Email: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Staff 1 

Naam: ………………………………………………………… Telefoon in noodgevallen:…………………………………………………………………………… 

Geb. Datum: …………………………………………………  Email: ………………………………………………………………………………………………………… 

Staff 2 

Naam: ………………………………………………………… Telefoon in noodgevallen:…………………………………………………………………………… 

Geb. Datum: …………………………………………………  Email: ………………………………………………………………………………………………………… 
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Vereisten Duikinstructeur        

ja/ nee*    (juiste omcirkelen) 

Ja / nee*  Ik ben in het bezit van een geldig duikbrevet en er zijn geen omstandigheden bekend die de geldigheid 

van het duikbrevet aantasten. 

Ja / nee* Ik bezit een geldige medische keuring niet ouder dan 12 maanden.  

Ja / nee* Sinds de datum van de vorige medische keuring hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die 

ertoe hebben geleid dat ik niet langer lichamelijk en/of geestelijk in staat ben om gevaren te herkennen, 

te beperken en  indien mogelijk te voorkomen. 

Ja / Nee* Ik ben aangesloten bij ……………………………………………... (b.v. PADI, NELOS, IDD, SSI, NAUI, NOB of CMAS) 

en heb aantoonbaar de status van actief Duikinstructeur. (PADI Instructor; Teaching Status) Deze status 

staat door de betreffende overkoepelende organisatie en/of het opleidingsinstituut niet ter discussie of 

is niet ingetrokken door de betreffende overkoepelende organisatie en/of het opleidingsinstituut. 

Ja / Nee* Ik ben gezien mijn kwalificaties, opleiding, ervaring en gezondheid in staat om in de rol van 

Duikinstructeur een onervaren en onbekwame duiker te begeleiden.  

Ja / Nee* Ik heb een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking die als toereikend kan 

worden gekwalificeerd voor de risico's die gebruikelijk zijn binnen de uitoefening van de 

werkzaamheden. De polis kan op eerste verzoek worden overgelegd aan medewerkers van de 

DiveCompany.nl. 
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Aanvullende voorwaarden DiveCompany.nl   
 

De Duikinstructeur 

De Duikinstructeur is op geen enkele wijze gelieerd aan de DiveCompany.nl. Anders dan het faciliteren van de 

voorzieningen (en indien van toepassing het verhuren van de duikapparatuur en overige te verlenen diensten) speelt 

DiveCompany.nl geen rol in het aantrekken, opleiden, ondersteunen, of anderszins begeleiden van de Cursist, anders dan 

expliciet schriftelijk overeengekomen met de DiveCompany.nl.   

DiveCompany.nl biedt op het terrein van het Blauwe Meer de veiligheidsvoorzieningen aan die worden vereist door de 

Nederlandse wetgeving, (zelfregulerende) regelgeving, en de gestelde (Europese) veiligheidsnormen. De Duikinstructeur is 

zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de Cursist in en buiten het water op het terrein van het Blauwe Meer en heeft 

een deugdelijke werkinstructie waarin de Duikinstructeur zich op de hoogte heeft gesteld van (i) de 

veiligheidsvoorzieningen en noodprocedures op het terrein van het Blauwe Meer en (ii) de actuele duikomstandigheden.  

Voorwaarden voor uw cursist(en)       

De instructeur heeft zich er van op de hoogte gesteld dat de cursist(en) afdoende theoretische kennis en praktische 

opleiding in het binnenwater heeft/hebben gekregen om duiken in het buitenwater veilig te laten plaatsvinden.  

De cursist(en) heeft/hebben een medische (eigen) verklaring ondertekend volgens de richtlijnen van uw overkoepelende 

organisatie. 

De instructeur heeft een sluitende en actuele registratie van NAW-, Opleiding- en Medische gegevens van de cursist(en) en 

kan deze op verzoek overleggen aan medewerkers van DiveCompany.nl 

De minimale leeftijd van de cursisten is 12 jaar. Indien de voor u toepasselijke overkoepelende duikorganisatie strengere 

leeftijdseisen stelt, voldoet de cursist aan deze strengere leeftijdsvereisten.  

Voorwaarden uitrusting         

De uitrusting van de Cursist(en) én Duikinstructeur bestaat uit minimaal: vinnen, masker, snorkel, persluchtcilinder, 

ademautomaat én alternatieve luchtvoorziening, manometer, trimvest, dieptemeter en tijdsinstrument. Al deze 

instrumenten (i) voldoen aan de veiligheidseisen zoals deze gesteld worden door de stand van de wetenschap en 

professionele dienstverlening en (ii) zijn naar beste weten van de Duikinstructeur niet onderhevig aan gebreken dan wel 

tekortkomingen.  

De instructeur beschikt, naast bovenstaande uitrusting, over minimaal één auditief (hoorbaar) middel om de aandacht te 

trekken aan de oppervlakte.  

Het gebruik van een, goed passend, minimaal 7 mm dik Neopreen duikpak (of equivalent) is verplicht.  
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Voorwaarden opleidingsduiken       

De maximale verhouding tussen Duikinstructeur en Cursisten gedurende de opleidingsduik in het Blauwe Meer is gesteld op 

2 Cursisten per enkele Duikinstructeur. Uitbreiding van deze verhouding door (gebrevetteerde) assistenten is niet 

toegestaan. DiveCompany.nl adviseert de verhouding van 1 Cursist per Duikinstructeur gedurende de opleidingsduiken. 

Per cursist mogen maximaal 2 opleidingsduiken per dag worden gegeven. 

Decompressieduiken zijn niet toegestaan. 

(Leeftijdsafhankelijke) dieptelimieten gelden zoals aangegeven door uw overkoepelende organisatie. 

Bij EAN cursussen (Nitrox) mag de pO2 norm van 1.4 bar partiële zuurstofdruk niet worden overschreden.  

Duiken met andere dan SCUBA luchtvoorzieningen (b.v. Surface Supply Equipment, oppervlakteluchtvoorziening) is niet 

toegestaan. 

HIERBIJ VERKLAAR IK: 
 

- de gegevens op de 'Voorwaarden Gebruik Faciliteiten Blauwe Meer door Duikinstructeurs” volledig, niet 

misleidend en naar waarheid te hebben ingevuld, 

 

- de door de 'Voorwaarden Gebruik Faciliteiten Blauwe Meer door Duikinstructeurs” verplichte documentatie te 

hebben overgelegd,  

 

- kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met bovenstaande “Voorwaarden Gebruik Faciliteiten Blauwe 

Meer door Duikinstructeurs”, 

 

- aansprakelijk te zijn voor alle eventueel directe- en indirecte schade van de Duikinstructeur dan wel de Cursist, 

 

- DiveCompany.nl alsmede haar medewerkers en/of vrijwilligers te vrijwaren voor aansprakelijkheid van de door de 

Cursist geleden schade, 

 

- akkoord te gaan met het feit dat foto en video materiaal dat gedurende de opleidingsactiviteit gemaakt wordt en 

waarop ik afgebeeld ben, voor publicatie doeleinden gebruikt mag worden. 

 

 

Ik heb het bovenstaande gelezen, begrepen en ben hiermee akkoord. 

Plaats en Datum      Handtekening  

 

……………………………………………………………   …………………………………………………………… 

 

Mijn e-mail adres mag door DiveCompany.nl niet voor promotie- en productinformatie doeleinden 

worden gebruikt. 


