
Proefduik registratie formulier Europarcs Resort Zuiderzee

Cursusdatum:

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

email adres

Alle persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor registratiedoeleinde voor deelname aan de 
cursussen bij Europarcs Resort Zuiderzee.


Elke individuele deelnemer vult graag zijn persoonlijk formulier is. Voor deelnemers jonger dan 
18 jaar, dient de ouder, verzorger of voogd te tekenen voor deelname.


Wanneer een vraag op het Medisch formulier met “JA” wordt beantwoord, is een handtekening 
van een arts verplicht voor deelname. 


Al met al, heel wat papierwerk, maar het is de moeite waard! Duiken is leuk en makkelijk te 
leren.


Alvast heel veel plezier met jouw proefduik!


Olga en Berdi


Scuba Connection 

PADI 5* IDC Center

Lambertus Hortensiuslaan 36, 1412 GW Naarden

t: 035 2085812

e: info @scubaconnection.nl

w: www.scubaconnection.nl
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Verklaring van deelnemer aan  
PADI Discover Scuba® Diving 

Lees de volgende paragrafen zorgvuldig door. 

Deze verklaring, die een Medische vragenlijst, een Vrijstelling van aansprakelijkheid en 
Aanvaarding van risico (Verklaring van risico’s en aansprakelijkheid), een Overeenkomst inzake 
openbaarmaking en bevestiging voor andere entiteiten dan bureaus, en het Discover Scuba 
Diving-theorie- en veiligheidsoverzicht bevat, brengt je op de hoogte van een aantal potentiële 
risico’s van duiken met SCUBA-apparatuur en van het gedrag dat van je wordt verlangd tijdens 
het PADI Discover Scuba Diving-programma. Als je minderjarig bent, moet je ouder of voogd 
deze richtlijn lezen en op het achterblad ondertekenen.

Je moet ook belangrijke veiligheidsregels leren van de PADI Professional, inzake ademen en 
drukcompensatie tijdens het duiken met SCUBA-apparatuur Duiken met SCUBA-apparatuur en 
het gebruik van SCUBA-uitrusting zonder geschikt toezicht of voldoende instructie kan leiden tot 
ernstig letsel of overlijden. Je moet instructie krijgen over het gebruik ervan onder direct toezicht 
van een gekwalificeerde instructeur.

PADI Medische vragenlijst
Duiken met SCUBA-apparatuur is een opwindende en veeleisende activiteit. Om te duiken met 
SCUBA-apparatuur mag je niet te zwaar of in slechte conditie zijn. Duiken kan onder bepaalde 
omstandigheden inspannend zijn. Je ademhaling en bloedsomloop moeten gezond zijn. Alle 
luchtholten van je lichaam moeten normaal en gezond zijn. Iemand met hartproblemen, een 
actieve verkoudheid of congestie, epilepsie, astma, of een ernstig medisch probleem, of die 
onder invloed van alcohol of drugs is, mag niet duiken. Als je geneesmiddelen neemt, moet je 
je arts raadplegen voordat je aan dit programma deelneemt. 

Het doel van de Medische vragenlijst is vast te stellen of je onderzocht moet worden door een 
arts voordat je recreatief gaat duiken met SCUBA-apparatuur. Een bevestigend antwoord op 
een vraag diskwalificeert je niet noodzakelijkerwijs van het duiken. Een bevestigend antwoord 
betekent dat er een bestaand gezondheidsprobleem is dat je veiligheid tijdens het duiken kan 
beïnvloeden en je moet daarvoor advies vragen aan een arts.

Beantwoord de volgende vragen over je vroegere en huidige medische voorgeschiedenis met 
JA of NEE. Als je het niet zeker weet, antwoord je JA. Als een van deze dingen op jou van 
toepassing is, moeten we je verzoeken advies te vragen van een arts voordat je gaat duiken 
met SCUBA-apparatuur. Je PADI Professional zal je een medische verklaring van PADI (PADI 
Medical Statement) geven en de richtlijnen voor het lichamelijk onderzoek van een recreatieve 
SCUBA-duiker (Guidelines for Recreational Scuba Diver’s Physical Examination) om mee te 
nemen naar een arts.
_____ Heb je momenteel een oorontsteking?
_____ Heb je een voorgeschiedenis van ooraandoeningen, gehoorverlies of problemen met je evenwicht?
_____ Heb je een voorgeschiedenis van oor- of sinusoperaties?
_____ Heb je momenteel een verkoudheid, congestie, holteontstekingen of bronchitis? 
_____  Heb je een voorgeschiedenis van ademhalingsproblemen, ernstige hooikoortsaanvallen of 

allergieën, of longziekte?
_____ Heb je ooit een klaplong (pneumothorax) gehad of heb je een voorgeschiedenis van 

thoraxoperaties?
_____ Heb je actieve astma of een voorgeschiedenis van emfyseem of tuberculose?
_____  Neem je momenteel geneesmiddelen die een waarschuwing hebben over invloed op je 

lichamelijke of geestelijke vermogens?
_____ Heb je gedrags-, geestelijke of psychologische problemen of een zenuwaandoening?
_____ Ben je zwanger of zou je zwanger kunnen zijn?
_____ Heb je een voorgeschiedenis van colostomie?
_____ Heb je een voorgeschiedenis van hartaandoeningen of hartaanval, hart- of vaatoperaties?
_____  Heb je een voorgeschiedenis van hoge bloeddruk, pijn op de borst, of neem je geneesmiddelen 

om je bloeddruk onder controle te houden?
_____ Ben je ouder dan 45 jaar en heb je een familiegeschiedenis van hartaanval of beroerte?
_____ Heb je een voorgeschiedenis van bloedingen of andere bloedaandoeningen?
_____ Heb je een voorgeschiedenis van diabetes?
_____  Heb je een voorgeschiedenis van toevallen, zwart worden voor de ogen of flauwvallen, convulsies 

of epilepsie of neem je geneesmiddelen om die te voorkomen?
_____ Heb je een voorgeschiedenis van rug-, arm- of beenproblemen na letsel, een fractuur of operatie?
_____  Heb je een voorgeschiedenis van angst voor afgesloten ruimtes of paniekaanvallen (claustrofobie of 

agorafobie)? 



Product No. 10649DU (EU Version) (Rev. 05/13)  Version 1.0 © PADI 2013

Verklaring van Kennisneming en Begrip: 
Zelfstandige (Organisatie)

Ik heb kennis genomen van het feit, en begrijp, dat PADI-leden (“Leden”), waar onder 
_______________________________ en/of zelfstandige PADI Instructors en Divemasters 
die het programma verzorgen waar ik aan deelneem, bevoegd zijn om de diverse 
PADIhandelsmerken te gebruiken en PADI-cursussen te geven. Deze Leden zijn geen 
agentschap, werknemer of franchisenemer van PADI EMEA Ltd., PADI Americas, Inc., of 
moeder- of dochterorganisatie, noch een aangesloten maatschappij (“PADI”). Daarnaast 
begrijp ik dat het Lid een zelfstandig bedrijf is dat noch het eigendom is van, noch geleid 
wordt door PADI. En dat PADI, los van het feit dat zij de richtlijnen voor PADI-duikcursussen 
vaststelt, niet verantwoordelijk is voor, en zich niet mag inlaten met de bedrijfsvoering, het 
toezicht houden op duikers of de PADI-cursussen die het Lid of diens personeel geeft.

Verklaring van Risico’s en 
Aansprakelijkheid

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,  
______________________________, noch het duikcentrum waar dit programma gegeven wordt, 
______________________________, noch PADI EMEA Ltd., noch PADI Americas, Inc. 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, ______________________________, het duikcentrum 
waar dit programma gegeven wordt, _________________________________, PADI EMEA Ltd., 
PADI Americas, Inc. en alle gevrijwaarde partijen als hierboven benoemd, is mijn deelname aan dit 
duikprogramma volledig op eigen risico.

IK BEVESTIG DE ONTVANGST VAN DEZE VERKLARING VAN KENNISNEMING EN BEGRIP: 
ZELFSTANDIGE (ORGANISATIE) EN DE VERKLARING VAN RISICO’S EN AANSPRAKELIJKHEID, 
EN IK BEVESTIG DAT IK ALLE VOORWAARDEN HEB DOORGENOMEN VOORDAT IK DEZE 
VERKLARINGEN ONDERTEKEN.

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

__________________________________________________ __________________________________
 Handtekening deelnemer Datum (dag/maand/jaar)

__________________________________________________  __________________________________
 Handtekening van ouder/voogd (indien van toepassing) Datum (dag/maand/jaar)

winkel/resort

instructor(s)

winkel/resort

instructor(s)
winkel/resort


