
Protocol DiveCompany Duiken –  duiken en Covid-19 

Vooraf aanmelden bij DiveCompany.nl 

Duiken vooraf boeken via de website.  Verder alleen als buddypaar duiken (2 personen).  

– Er is op de duikbasis voldoende ruimte.  We hebben vele aanpassingen gemaakt om het u zo 
comfortabel en veilig mogelijk te maken.  

– Zorg voor je zelf, en wees voorbereid qua duikspullen maar ook met eigen beschermende 
maatregelen; zoals desinfectiemiddel, handschoenen. Vermijd de omkleedruimte door gebruik 
te maken van een omkleed handdoekponcho,  al bij de cottage om te kleden of zwemkleding 
thuis al aandoen. 

– Wij verzoeken u dringend thuis te blijven bij: luchtwegklachten, neusverkoudheid , keelpijn, 

abnormaal veel hoesten, koorts of andere aandoeningen die verwant zijn aan het coronavirus. 

Bij de registratie op het duikbasis zullen we controlevragen stellen.  

–Let op: als u Corona bevestigd of niet bevestigd aanverwante verschijnselen heeft gehad is 

duiken niet toegestaan. U dient dan eerst gekeurd te worden door een duikarts. 

– Niet duikende familie / passagiers zijn voorlopig niet welkom. 

– Rij met de kar door naar het karren parkeerplaats bij de duikbasis. Ieder buddypaar of eigen 
groepje krijgt een tafel toebedeeld.  Houd hier altijd minimaal 1,5 meter ruimte . Je kunt nu je 
spullen naar de tafel brengen.  

– duikers volgen op de duikbasis rode eenrichting route, houden waar nodig rechts aan en op 
aangewezen plekken mag zich maximaal 1persoon bevinden. Er is een speciale in- en uitgang 
naar het water gemaakt. Nadat men uit het water komt volgt men de blauwe route die weer 
overgaat in de rode route. Zo kruisen we elkaar niet. De routes zijn op de vloer afgetekend en 
waar nodig zijn er ook linten gespannen. Let op:  op de vloer zijn rode vakken geschilderd in 
deze vakken mag zich steeds maar 1 persoon bevinden. 

 



–Volg de rode route voor de aanmelding, betaling of bestelling van consumptie aan de balie. 
Betaling op dit moment vooraf bij boeking, of ter plekke a contant; 

– Buddypaar zal onder toezicht van elkaar een zelf check (veiligheidscheck) uitvoeren op meer 
dan 1.5 meter afstand alvorens te water gaan. Het houd ook zelf zijn duikregistratie bij. 

– Er kan alleen gedoken worden door minimaal 1* of Open Water Diver gebrevetteerde duikers 
met duikervaring in Nederlandse omstandigheden of vergelijkbaar, min. 4 in de afgelopen 2 jaar .  

– Duikers zullen op de duikbasis gecontroleerd worden op logboek, brevet.  

– Er zal 1 ruime toiletunit open zijn waar zowel dames als heren terecht kunnen. Probeer het 
gebruik van het toilet zoveel mogelijk te beperken. Doe de grote boodschap thuis. De unit zal 
elke 2 uur gereinigd worden en er zal desinfecterende gel aanwezig zijn.  

– Maximaal 1 persoon aanwezig in de toiletunit. Bij gebruik, moet je zelf toegang met ketting 

afsluiten, zodat het zichtbaar is voor anderen dat de unit bezet is. Het is verboden de 
toiletruimte met natte duikspullen te betreden.   

– De spoelbakken  voor de duikmaterialen zijn buiten gebruik om besmetting te voorkomen. 
Ieder spoelt en reinigt zijn materiaal thuis. 

– Voor het vullen van cilinders een aparte ruimte gemaakt waar de klanten buiten hun cilinder 
neer kunnen leggen/zetten in de sector gemarkeerd “lege flessen”. Blijf nu niet wachten maar 
loop verder zodat anderen ook hun lege fles kunnen afgeven. Wij vullen de cilinders en zetten ze 
neer in de sector gemarkeerd “volle flessen”. Daarna kunnen ze na ongeveer 10 minuten  weer 
opgehaald worden. 

– Ons personeel gebruikt preventieve middelen ter bescherming tegen het virus bij de 
afhandeling van klanten. (desinfecterende gel, goed handen wassen en rubberen 
handschoenen). 

– Uiteraard zullen de richtlijnen van het RIVM strikt in acht worden genomen. Volg daarnaast de 
adviezen van je opleidingsorganisatie zie NOB/ PADI richtlijnen. 

– De reeds geldende huisregels van de Duiklocatie Kempervennen blijven geldig indien niet in 
strijd met bovenstaande. Bij onduidelijkheden of twijfel beslist de directie en/of personeel van 
Duiklocatie Kempervennen. 

– Bij het niet gehoorgeven aan bovenstaande regels wordt de toegang tot de duiklocatie 
ontzegd.  

– Duiken geschied ten alle tijden geheel op eigen risico 

Versie: 31-5-2020 

We doen ons best om alles zo goed mogelijk te organiseren. We moet dit met elkaar doen. Er is nog veel onbekend en er 

zullen steeds nieuwe inzichten/ wijzigen komen. Er kunnen geen rechten aan dit schrijven worden ontleed. DiveComany.nl  

behoud ten alle tijden het recht op wijzigingen zonder enige aankondiging voor. Hiermee vervalt de vorige uitgave. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://onderwatersport.org/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-verantwoord-onderwatersport-in-de-15-meter-samenleving-1.pdf

