
ALGEMENE INFORMATIE VRIJDUIKEN ‘T BLAUWE MEER
Activiteit:
Vrijduiken voor gebrevetteerde duikers met eigen buddy. Video: http://youtu.be/tmf1_SGJ81U

Locatie:
Experience Island

Duikcentrum DiveComapny.nl

Baan achter de plakken 1

5175NP Loon op Zand

Instructeur:
Neno Peschl

Email: Info@divecompany.nl

Tel: 040-2015619

Reserveringen via: 
Website www.divecompany.nl

Er wordt een maximum aan duikers toegelaten per dag op Blauwe Meer. Om zeker te zijn van inschrijving voor een vrijduik dag, is dit enkel 

via de site mogelijk tot 17 uur daags ervoor. Inschrijvingen tot 17 uur daags ervoor worden gezien als definitief bevestigde inschrijving en erna 

niet. Voor inschrijvingen aan de balie wordt een toeslag van € 2,50 berekend.

Prijs:
€ 17,50 per persoon. (inclusief 1 luchtvulling + koffie/thee bij aankomst).

Verder Inclusief:
• Gebruik transportkarren welke geschikt zijn voor minstens 3 duikuitrustingen

• Koffie, thee of chocolademelk bij aankomst, te gebruiken vóór 11.00 uur

•  1 luchtvulling. Wij vullen tot 220 bar. (De keuringsdatum van je duikfles moet duidelijk zichtbaar zijn. Flessen met een ongeldige 

keuringsdatum worden niet gevuld.) 

• Gebruik toiletten

• Gebruik omkleedruimtes

• Gebruik spoelruimtes

• Gebruik onderwaterfaciliteiten

• Gebruik WIFI

Exclusief:
Extra flesvulling (€ 4,-) 

Vrijduiken:
Registratie en briefing conform de regels van je eigen duikorganisatie. Minderjarigen mogen alleen duiken onder begeleiding van een 

volwassene. Invullen Eigen Verklaring Divecompany en duikrooster verplicht.

Duikbevoegdheid:
Duiken vindt plaats met een andere Open Water Diver of hoger gebrevetteerde en is altijd op eigen risico.

Duiktijden:
Onbeperkt vrijduiken voor gebrevetteerde duikers van 10.00 uur tot 17.00 uur.
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Veiligheid:
Aanwezig AED, EHBO, zuurstofkoffer en reddingbrancard. 

Verhuur:
Het is mogelijk om uitrustingstukken of een gehele uitrusting te huren. Info@divecompany.nl

Opbergkistjes:
Voor je kostbaarheden zijn speciale boxen beschikbaar. Deze worden op een veilige plaats bewaard. Desalniettemin, wij aanvaarden geen 

aansprakelijkheid bij verlies of diefstal.

Eten / drinken:
Warme en gekoelde dranken zijn beschikbaar en soms ook soep en snacks. Indien gewenst, na de laatste duik is ook een biertje te bestellen. 

Ook BBQ en luncharrangementen zijn via de DiveCompany verkrijgbaar. Informatie via Info@divecompany.nl

Het gebruik van eigen BBQ of kooktoestellen is op of nabij het duikcentrum verboden.

Onderwaterkaart:
Zie website.

Niet duikers:
Indien het Blauwe meer dagrecreatie openstelt geldt voor ‘niet duikers’ de entree van Blauwe meer.  

Meer info op: http://www.experience-island.nl/particulier/strand/openingstijden

Video:
http://youtu.be/tmf1_SGJ81U
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