
 
 

Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkhied / Verklaring  

van Kennisneming en Begrip: Cursus Snorkelen    Proostwetering 101b 

    3541 AC  Utrecht 
    t:  +31 (0)30 241 20 22 

    m:  +31 (0)6 229 18 587 

Lees aandachtig en vul alle spaties vóór de ondertekening. 
    i:  info@diveplace.nl 

    e:  diveplace.nl 

     twitter.com/diveplace 

     facebook.com/diveplace 

 

Verklaring van Kennisneming en Begrip Overeenkomst 

Ik begrijp en ga ermee akkoord dat PADI-leden ( "Members"), met inbegrip van ____Diveplace___ en / of individuele PADI 

Instructeurs en Divemaster verband met het programma waarin ik deelneem, worden in licentie gegeven aan diverse PADI 

gebruiken, handelsmerk en PADI cursussen te geven, maar zijn geen agenten, werknemers of franchisenemers van PADI EMEA 

Ltd., PADI Americas Inc., of haar moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde vennootschappen ( "PADI"). Ik 

begrijp ook dat de lidstaten zakelijke activiteiten zijn onafhankelijk en worden niet in eigendom of geëxploiteerd door PADI, en 

dat terwijl PADI stelt de normen voor de PADI duiker opleidingsprogramma's, het is niet verantwoordelijk voor, noch heeft zij 

het recht om te controleren, de werking van de activiteiten van de leden activiteiten en de dag-tot-dag uitvoering van PADI-

programma's en het toezicht op duikers door de leden of de bijbehorende personeel 

 

Verklaring van de risico's en aansprakelijkheid 

Dit is een verklaring waarin u op de hoogte wordt gesteld van de risico's van snorkelen en duiken. De verklaring bevat ook de 

omstandigheden waarin u deelneemt aan het snorkel programma op eigen risico is, uw handtekening is nodig als bewijs dat u 

deze verklaring hebt gelezen. Het is belangrijk dat u de inhoud van deze verklaring leest voordat u het ondertekend. Als u niet 

begrijpt wat de verklaring inhoudt of vragen heeft, bespreek dat met uw instructeur of Diveplace. Als u minderjarig bent, moet 

dit formulier ook ondertekend worden door een ouder of voogd. 

 

Waarschuwing 

Snorkel kent inherente risico's die kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood. Snorkelen is een fysiek inspannende activiteiten. 

U moet naar waarheid uw instructeur/Diveplace volledig informeren over uw eventuele medische geschiedenis, in sommige 

situaties kan er een uitsluiting aan het programma worden gegeven. Koud of congestie, of een oorontsteking, een geschiedenis 

van epileptische aanvallen, duizeligheid of flauwvallen; een geschiedenis van hartaandoening (bijv: hart- en vaatziekten, angina 

hartaanval), een verhaal of ademhalingsproblemen zoals emfyseem of tuberculose of het nemen van medicijnen die draagt een 

(WAARSCHUWING) over een verslechtering van uw lichamelijke of geestelijke vermogens, zijn tegenstrijdig om uw deelname 

aan dit programma 

 

Aanvaarding van Risico 

Ik begrijp en ga ermee akkoord dat noch instructeur (s) ________________________________, noch de faciliteit waardoor dit 

programma wordt uitgevoerd, _____Diveplace____, noch PADI EMEA Ltd., noch PADI, Americas, Inc., PADI Worldwide Corp . 

noch hun partner of dochteronderneming corporaties, noch enige van hun respectievelijke medewerkers officieren, agenten of 

rechtverkrijgenden aansprakelijk voor eventuele dood, verwonding of andere schade die me heeft geleden in de mate dat het 

programma van mijn eigen gedrag of elke aangelegenheid of aandoening onder mijn controle, dat komt neer op mijn eigen 

nalatigheid. 

 

Bij het ontbreken van nalatigheid of andere plichtsverzuim door instructeur (s) het uitvoeren van dit programma, 

___________________________, de faciliteit waardoor dit programma wordt aangeboden, ____Diveplace____, PADI EMEA 

Ltd., PADI Americas, Inc., PADI Worldwide Corp. en al bovengenoemde partijen, mijn deelname aan dit snorkel programma 

volledig op mijn eigen risico is. 

 

Ik heb mijzelf volledig op de hoogte gesteld van deze verklaring door deze te lezen voordat ik hem heb ondertekend. 

 

___________________________________________________ 

Naam deelnemer (blokletters) 

 

___________________________________________________   _______/_________/________ 

handtekening deelnemer    datum (dd/mm/yyyy) 

 

___________________________________________________   _______/_________/________ 

handtekening ouders/voogd (indien nodig)    datum (dd/mm/yyyy) 
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