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VERKLARING VAN RISICO’S EN 

AANSPRAKELIJKHEID 
(EU Version) 

Lees deze verklaring zorgvuldig door en vul alle lege plekken in voordat je haar ondertekent. 

Dit is een verklaring waarin je geïnformeerd wordt over de risico’s van snorkel- en scubaduiken. De verklaring beschrijft 
tevens de omstandigheden waaronder je op eigen risico deelneemt aan het duikprogramma. 

Je handtekening onder deze verklaring is vereist en dient als bevestiging dat je deze verklaring ontvangen en 
doorgenomen hebt. Het is belangrijk dat je de inhoud van deze verklaring doorleest voordat je haar ondertekent. Mocht je 
iets uit deze verklaring niet begrijpen, bespreek dit dan met je instructeur. Als je minderjarig bent moet dit formulier ook 
door een ouder of voogd worden ondertekend. 

WAARSCHUWING 

Aan snorkel- en scubaduiken zijn risico’s verbonden die tot ernstige verwonding of overlijden kunnen leiden. 

Duiken met perslucht gaat gepaard met bepaalde risico’s; zo kan decompressieziekte, embolie of een andere 
hogedrukverwonding optreden waardoor een behandeling in een recompressiekamer noodzakelijk wordt. 
Buitenwaterduiken die noodzakelijk zijn voor de lessen en voor brevettering, kunnen gegeven worden op een duikstek die 
hetzij door tijd, afstand of een combinatie daarvan ver van een recompressiekamer vandaan ligt. Snorkel- en scubaduiken 
zijn lichamelijk inspannende (duikactiviteiten) en je zult tijdens dit duikprogramma moe worden. Je moet de 
duikprofessionals en het centrum waar je dit cursusprogramma volgt volledig en naar waarheid informeren over je medisch 
verleden. 

AANVAARDING VAN RISICO 

I begrijp en ga ermee akkoord dat noch de duikprofessionals die dit programma verzorgen, 

Roel Suk en/of Remco Wouters, noch het duikcentrum waar dit programma gegeven wordt, Scuba Education Amsterdam, 
noch PADI EMEA Ltd., noch PADI Americas, Inc., PADI Worldwide Corp. noch hun aangesloten of dochtermaatschappijen, 
noch hun respectievelijke werknemers, functionarissen, agentschappen of rechtverkrijgenden (in het hier volgende 
“gevrijwaarde partijen” genoemd) aansprakelijk gesteld kunnen worden voor overlijden, verwonding of andere door mij 
geleden schade die door mijzelf veroorzaakt wordt of die het gevolg is van mijn eigen handelingen of door iets waar ikzelf 
iets aan had kunnen doen, en daarmee gerekend wordt tot mijn eigen medeoorzakelijke nalatigheid. 

In de afwezigheid van elke vorm van nalatigheid of andere schending van plicht door de duikprofessionals die dit 

programma verzorgen, Roel Suk en/of Remco Wouters, het duikcentrum waar dit programma gegeven wordt, Scuba 
Education Amsterdam, PADI EMEA Ltd., PADI Americas, Inc., PADI Worldwide Corp. en alle gevrijwaarde partijen als 
hierboven benoemd, is mijn deelname aan dit duikprogramma volledig op eigen risico. 

Ik verklaar hierbij deze verklaring te hebben ontvangen en alle bepalingen te hebben doorgenomen voordat ik deze 
verklaring ondertekende. 

___________________________________________________ 
Naam deelnemer (in blokletters a.u.b.) 

___________________________________________________ ____________________ 
Handtekening deelnemer   Datum (dag/maand/jaar) 

___________________________________________________ ____________________ 
Handtekening van ouder/voogd (indien van toepassing)   Datum (dag/maand/jaar) 


