Duikteam Veiligheid Verklaring (DVV)


Wanneer er sprake is van een georganiseerde duikteam duik of zwembad les (een
zwembad les is een zwembad training, snorkeltraining of zwembad perslucht training)
wordt het daarvoor bestemde protocol (protocol duikteam duik of protocol zwembad)
door de duikleider of trainer ingevuld en gevolgd.



Op de website van het duikteam staat een agenda met allerlei activiteiten. Daar staan
zowel georganiseerde duikteam duiken / zwembad lessen vermeld als ook data waarop
leden samen kunnen duiken (vrije buitenduiken). Deze laatste duiken vallen niet onder
de verantwoordelijkheid van Herman Lieven VOF of het duikteam. Het zwembad is
altijd beschikbaar voor de leden ook als er geen georganiseerde zwembad les gegeven
wordt. De leden kunnen dan op eigen verantwoordelijkheid gebruik maken van het
zwembad.



Wanneer een aantal duikteamleden gezamenlijk gaan duiken maar geen gebruik
(willen) maken van een door het duikteam georganiseerde duik is er ook geen
duikleider bij deze duik aanwezig. De duikers zijn dan zelf verantwoordelijk voor hun
duik en hun veiligheid. Herman Lieven VOF neemt geen enkele verantwoording voor
deze duiken. Wanneer er een zuurstofkoffer en / of EHBO koffer beschikbaar is bij
Herman Lieven mogen de duikers deze gratis lenen mits deze tijdig en in goede
toestand retour worden gebracht.



Wanneer een duikteam lid gebruik maakt van het zwembad, een vrije duik maakt met
andere duikteamleden of deelneemt aan een georganiseerde duik of zwembad les
voldoet hij/zij aan onderstaande voorwaarden:
1.
2.
3.
4.

Deelnemer is in het bezit van een geldig duikbrevet
Deelnemer duikt uitsluitend binnen de limieten van zijn/haar duikbrevet
Deelnemer is niet onder invloed van alcohol of drugs
Deelnemer is in het bezit van een geldig medische verklaring waaruit blijkt dat
deelnemer medisch geschikt is om de duiksport te beoefenen
5. Deelnemer duikt met een complete en goed onderhouden duikuitrusting
6. Deelnemer duikt altijd met een buddy (ook in het zwembad en ook bij
zwemmen of snorkelen)


De meest recente versie van de DVV staat op de duikteam website en is door alle
leden te bekijken of downloaden. De DVV is ook beschikbaar in print in de winkel.



Ieder duikteamlid begrijpt deze regels en is akkoord met deze DVV.

