
SCUBA EDUCATION AMSTERDAM
DUIKMATERIALEN VERHUUR-FORMULIER

SCUBA EDUCATION AMSTERDAM
Anton de Komplein 157

1102 DR Amsterdam
+31 (0)6 - 5167 6979

Naam: _______________________________   Datum: __________________________

Adres: _______________________________   Huurperiode: _____________________

Postcode: ____________________________   Aantal dagen: _____________________

Woonplaats: __________________________   Borg: ___________________________

  Legitimatie: ______________________

 Materiaal Aantal Maat Dag Weekend Week Bedrag Borg

 € 8,00  € 12,00  € 30,00 

 € 10,00  € 15,00  € 40,00 

 Trimvest  € 10,00  € 15,00  € 30,00 

 Ademautomaat compleet  € 10,00  € 15,00  € 40,00 

 € 10,00  € 15,00  € 40,00 

 Droogpak met kap  € 25,00  € 40,00  € 150,00 

 Duikschoenen  € 5,00  € 8,00  € 20,00 

 Duikhandschoenen  € 5,00  € 8,00  € 20,00 

 Buitenwater vinnen  € 5,00  € 8,00  € 20,00 

 Duikmasker met snorkel  € 5,00  € 8,00  € 20,00 

 Loodgordel met lood  € 10,00  € 15,00  € 40,00 

 Zwembad vinnen  € 5,00  € 10,00  € 20,00 

 Volledige duik-uitrusting  € 50,00  € 80,00  € 250,00 

 Volledige zwembad-set  € 20,00  € 30,00  € 75,00 

 Duiklamp  € 20,00  € 30,00  € 75,00 

 Overige

Verhuurvoorwaarden Totaal

• Onder de 18 jaar is een aanvullende verklaring van een ouder/voogd vereist. Deze staat ook garant voor de gehuurde materialen.

• De borg is € 150,- contant per cilinder, trimvest, automaat of duikpak. Voor een volledige uitrusting € 500,-

• Bij schade of verlies is de verhuurder gerechtigd de borg te behouden tot de juiste hoogte van de schade of het bedrag van vervanging is vastgesteld.

• Bij verlies of niet te herstellen schade zal de verkoopprijs van het artikel in rekening worden gebracht.

• Alle huurmaterialen dienen gespoeld en droog, uiterlijk op de 1e werkdag na verstrijken van de huurperiode, te worden terug gebracht. 

• Bij het vuil inleveren van het materiaal zal € 5,- per onderdeel in rekening worden gebracht

• Bij het niet op tijd retourneren zullen de kosten van de verlengde huurperiode op basis van de dagprijs in rekening worden gebracht

• Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de Politie

Door het ondertekenen van dit verhuur-formulier gaat u akkoord met de verhuurvoorwaarden.

Handtekening huurder

Telefoonnr: ___________________________

 Duikcilinder   10 of 12 ltr.

 Duikcilinder   15 ltr.

 Semi-droogpak

• Voor het huren van duikmaterialen dient een geldig identiteitsbewijs en dukbrevet te worden overlegd.

• Voor het huren van materialen dient de huurprijs en de borg vooraf te worden betaald. Geen PIN-mogelijkheid.

• Overige voorwaarden en geschillen ter beoordeling van Scuba Education Amsterdam
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