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Pim’s	  Tekdiving	  PTD	  

Aansprakleijkheidsverklaring	  

En	  Verklaring	  Begrip	  en	  Acceptatie	  van	  Risico	  

	  

Dit	  document	  is	  een	  juridisch	  bindend	  contract	  dat	  bedoeld	  is	  om	  de	  aansprakelijkheid	  van	  
betrokken	  partijen	  te	  verduidelijken	  ten	  aanzien	  van	  aangaan	  van	  risico’s	  in	  deze	  Intro	  CCR,	  
en	  alle	  aansprakelijkheid	  voor	  Pim’s	  Tekdiving	  PTD	  en	  Pim	  van	  der	  Horst	  uit	  te	  sluiten.	  De	  
specifieke	  rechten	  van	  de	  partijen	  kan	  variëren	  van	  land	  tot	  land.	  

Plaats	  uw	  initialen	  naast	  elk	  van	  de	  volgende	  onderdelen:	  

____Ik	  verklaar	  hierbij	  dat	  ik	  ben	  geadviseerd	  en	  dat	  ik	  op	  de	  hoogte	  ben	  van	  de	  inherente	  
gevaren	  van	  (technische)	  duiken.	  

____Ik	  heb	  Inzicht	  in	  de	  inherente	  risico's	  van	  het	  duiken,	  met	  inbegrip	  van,	  maar	  niet	  
beperkt	  tot	  decompressieziekte,	  luchtembolie,	  verdrinking	  of	  andere	  verwondingen	  die	  zich	  
kunnen	  voordoen	  dat	  en	  dat	  eventueel	  behandeling	  nodig	  is	  in	  een	  recompressiekamer.	  Ik	  
begrijp	  dat	  de	  duiken	  tijdens	  de	  CCR	  Inleiding	  kan	  worden	  uitgevoerd	  op	  een	  locatie	  die,	  
hetzij	  door	  tijd	  of	  afstand	  of	  beide,	  van	  een	  dergelijke	  recompressiekamer	  verwijderd	  is.	  Ik	  
kies	  ervoor	  om	  door	  te	  gaan	  ondanks	  de	  mogelijke	  afwezigheid	  van	  een	  decompressiekamer	  
in	  de	  nabijheid	  van	  de	  duiklocatie.	  

____Ik	  sta	  toe	  dat	  anderen	  eerste	  hulp	  verlenen	  of	  goede	  medische	  hulp	  regelen,	  indien	  
nodig	  in	  het	  geval	  van	  een	  medische	  noodsituatie.	  

____Ik	  vrijwaart	  Pim’s	  Tekdiving	  PTD,	  Pim	  van	  der	  Horst	  en	  de	  eigenaren,	  bestuurders,	  
directeuren,	  werknemers,	  agenten	  en	  /	  of	  gids	  (en)	  betrokken	  bij	  de	  CCR	  Intro	  (hierna	  de	  
"Gevrijwaarde	  Partijen")	  van	  elke	  en	  alle	  aansprakelijkheid	  voor	  schade	  en	  letsel	  of	  
overlijden	  van	  mijzelf	  of	  aan	  personen	  of	  goederen	  voortvloeiend	  uit	  de	  selectie,	  installatie,	  
onderhoud,	  aanpassingen	  of	  het	  gebruik	  van	  deze	  apparatuur	  en	  /	  of	  ademhaling	  gassen,	  en	  
elke	  andere	  claim	  die	  gebaseerd	  is	  op	  nalatigheid,	  schending	  van	  de	  garantie,	  contract	  of	  een	  
andere	  wettelijke	  basis	  Ik	  aanvaard	  voor	  mezelf	  de	  volledige	  verantwoordelijkheid	  voor	  
dergelijke	  schade,	  letsel	  of	  overlijden	  die	  kunnen	  voortvloeien	  uit	  het	  gebruik	  van	  de	  
ademhaling	  gassen	  of	  apparatuur.	  

____	  Namens	  mijzelf	  en	  mijn	  erfgenamen,	  executeurs	  of	  rechtverkrijgenden	  	  zie	  ik	  hierbij	  af	  
en	  doe	  afstand	  van	  elke	  actie	  of	  oorzaak	  van	  de	  actie,	  die	  zich	  kunnen	  voordoen	  voor	  mijn	  
erfgenamen,	  executeurs,	  administrateurs	  en	  voor	  mijn	  welbevinden	  en	  ik	  ga	  ermee	  akkoord	  
dat	  onder	  geen	  enkele	  omstandigheid	  ik	  of	  mijn	  erfgenamen,	  executeurs,	  bewindvoerders	  of	  
rechtverkrijgenden	  overgaan	  tot	  vervolging	  of	  op	  enige	  andere	  manier	  aan	  claim	  indienen	  
voor	  persoonlijk	  letsel,	  materiële	  schade	  of	  onrechtmatige	  dood	  	  ontstaan	  tijdens	  of	  door	  
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deze	  Intro	  CCR,	  ontstaan	  door	  de	  nalatigheid	  van	  een	  van	  de	  genoemde	  personen,	  of	  
anderszins.	  Het	  is	  mijn	  bedoeling,	  door	  dit	  document,	  partijen	  vrij	  te	  stellen	  en	  te	  ontheffen	  
van	  de	  aansprakelijkheid	  voor	  persoonlijk	  letsel,	  materiële	  schade	  of	  onrechtmatige	  dood	  
veroorzaakt	  door	  nalatigheid,	  schending	  van	  garantie	  of	  contract.	  

____Ik	  bevestig	  dat	  ik	  een	  passende	  opleiding	  heb	  om	  de	  duiken	  te	  maken	  tijdens	  de	  CCR	  
Inleiding	  en	  ik	  heb	  een	  brevet	  als	  bewijs	  van	  succesvolle	  afronding	  van	  deze	  opleiding	  laten	  
zien.	  

____Ik	  bevestig	  dat	  ik	  binnen	  de	  door	  de	  fabriek	  aangegeven	  grenzen	  van	  de	  rebreather	  blijf.	  

____Ik	  bevestig	  dat	  ik	  persoonlijk	  zal	  blijven	  binnen	  de	  grenzen	  van	  technisch	  duiken	  van	  
mijn	  opleiding	  agentschap,	  zoals	  PO2	  (MOD	  en	  TOD),	  PN2	  (END),	  CNS%	  en	  OTU.	  

____Ik	  bevestig	  dat	  ik	  geen	  medische	  geschiedenis	  of	  aandoeningen	  heb	  en	  ik	  neem	  geen	  
medicatie	  met	  een	  contra-‐indicatie	  voor	  duiken	  en	  ik	  heb	  een	  medische	  verklaring	  van	  een	  
arts	  ingediend	  van	  minder	  dan	  een	  jaar	  oud	  die	  bevestigt	  dat	  mijn	  conditie	  voldoet	  voor	  aan	  
technische	  duiken.	  

____Ik	  begrijpen	  de	  termen	  die	  in	  dit	  contract	  worden	  genoemd	  en	  ondertekening	  van	  dit	  
contract	  is	  gebeurd	  uit	  vrije	  wil	  en	  bij	  volledige	  bewustvorming	  van	  de	  consequenties.	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   Witnessed	  by	  

	  

Full	  name:	  _____________________________	   	   Naam:	  _____________________	  _______	  

	  

Handtekening:	  __________________________	  	   Handtekening:	  _________________________	  

	  

Datum:	  _______________________________	   	   Datum:	  ____	  __________________________	  


