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Vrijwaring 

Vrijwaring aansprakelijkheid en aanvaarding van risico. 

Hiermee verklaar ik door ondertekening van deze verklaring de vereniging/instructeur/duikschool nimmer aansprakelijk 
te zullen stellen. 

Lees deze verklaring goed door alvorens te printen en ondertekenen . 

Ik ………………………………………………..,verklaar hierbij dat ik uitvoering geïnformeerd ben over de gevaren 
van snorkel-en persluchtduiken. 
Het is mij bekend dat aan duiken met perslucht aan risico’s verbonden zijn. Decompressie ziekte, embolie, en andere 
hyperbare verwondingen die een mogelijke behandeling in een recompressiekamer noodzakelijk maken, kunnen 
optreden. 

Ten opzichte van mijn begeleidend duikinstructeur van de vereniging/duikschool : NOB 313 O.W.S.V. Schinnen/ 
diving team A.d.i.o.s. en medewerkers ( hierna te noemen ‘gevrijwaarde partij’) zie ik af van schadeaanspraken in 
welke vorm dan ook, voor schadegevallen welke kunnen ontstaan in samenhang met de introductieduik. Het afzien van 
schadeaanspraken geldt in het bijzonder voor verwondingen in iedere vorm, ook wanneer deze mijn dood als gevolg 
hebben. Dit met de aantekening dat ook mijn erfgenamen als consequentie van deze vrijwaringverklaring geen 
aanspraken tegenover de ‘gevrijwaarde partij ‘ geldend kunnen maken. 
Verder verklaar ik dat geen schadeclaim zal worden ingediend tegen de ‘gevrijwaarde partij’ noch door mijzelf, noch 
door mijn familie, erfgenamen of voogd. 

Het is mij bekend dat snorkelen en persluchtduiken fysiek inspannende activiteiten zijn. Ik verklaar dan ook over een 
goede gezondheid te beschikken en nimmer te hebben geleden aan hyperventilatie, aandoeningen aan hart of 
bloedvaten, longen en/of luchtwegen, oren etc. ( zie Eigen verklaring ). 

Ik begrijp dat deze verklaring als overeenkomst bindend is en ik verklaar dat ik dit document uit vrije wil ondertekend 
heb . 

Datum ; ……………en Handtekening :………………….of Ouders/Verzorgers………………. 

Met vriendelijke groeten,  
Secretariaat : NOB 313 Onderwater Sport Vereniging Schinnen “ A.d.i.o.s “ 
Jos Luijten 
Telefoon: +31(0)611371306 
e-mail: secretariaat@diveadios.nl  
Internet: www.diveadios.nl 
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