VRIJWARING AANSPRAKELIJKHEID EN RISICOAANVAARDING
VOOR DIVE AGAINST DEBRIS-EVENEMENT
___________________________
(Datum)
Lees het onderstaande aandachtig door en vul alle ontbrekende gegevens in. Plaats daarna je
handtekening.

Ik, ________________________________, (Naam deelnemer) verklaar hierbij dat ik in goede conditie
ben en als gebrevetteerd duiker bekend ben met veilige duikgewoonten, en dat ik mij ervan bewust
ben dat duiken inherent risico's met zich mee kan brengen die ernstig letsel of de dood tot gevolg
kunnen hebben.
Ik begrijp dat duiken met perslucht bepaalde risico's met zich meebrengt, waaronder maar niet
beperkt tot decompressieziekte, embolie, of andere hyperbare aandoeningen als gevolg van
luchtuitzetting, die behandeling in een recompressiekamer vereisen. Ik begrijp verder dat deze
activiteit gehouden kan worden op een locatie die ver - in tijd of in afstand - van zo'n
recompressiekamer vandaan kan zijn. Ik kies er niettemin voor om verder te gaan met zo'n activiteit,
ondanks mogelijke afwezigheid van een recompressiekamer in de nabijheid van de duikstek.
Ik begrijp en ga ermee akkoord dat noch de Organisator, _______________________; noch de
Staat/het Land ____________________________________, noch de stad
____________________________________, noch PADI Americas Inc., of enige daaraan gelieerde
organisatie of hun respectievelijke werknemers, functionarissen, agenten of rechtverkrijgenden
(hierna te noemen "gevrijwaarde partijen"), op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk
kunnen worden gehouden voor enig letsel, dood of andere schade die/dat bij mij, mijn familie,
nalatenschap, erfgenamen of rechtverkrijgenden als gevolg van mijn deelname aan de deze activiteit
kan optreden, of als gevolg van nalatigheid van enige partij, waaronder de gevrijwaarde partijen,
zowel passief als actief.
Op voorwaarde dat ik wordt toegelaten voor deelname aan deze activiteit, aanvaard ik hierbij
persoonlijk de volledige aansprakelijkheid voor alle risico's in verband met de activiteit voor elk(e)
letsel, schade, of verwonding dat/die mij als deelnemer aan deze activiteit zou kunnen overkomen,
inclusief alle risico's die daaraan verbonden zijn, zij het voorzien of onvoorzien.
Verder zal ik de genoemde activiteit en gevrijwaarde partijen vrijwaren, uitsluiten van en niet
verantwoordelijk achten voor welke claim of rechtszaak dan ook die door mij, mijn familie,
nalatenschap, erfgenamen of rechtverkrijgenden wordt aangespannen, waaronder zowel claims die
voortkomen tijdens de activiteit als na afronding van de activiteit.
Ik begrijp dat snorkelen en duiken een fysiek inspannende activiteit is, dat ik mijzelf tijdens deze
activiteit zal inspannen en dat ik wanneer ik als gevolg van een hartaanval, paniek, hyperventilatie,
verdrinking of welke oorzaak dan ook letsel oploop, ik uitdrukkelijk het risico van genoemd letsel
aanvaard en dat ik de gevrijwaarde partijen in deze niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal houden.
Alvorens deel te nemen aan de activiteit zal ik mijn uitrusting inspecteren. Ik zal de gevrijwaarde
partijen niet aansprakelijk houden voor mijn nalatigheid om mijn uitrusting voor de duik te
inspecteren.
Ik verklaar dat ik in goede mentale en fysieke conditie ben om aan deze activiteit deel te kunnen
nemen, en dat ik niet onder de invloed ben van alcohol of drugs, wat een contra-indicatie vormt voor
mijn deelname aan deze activiteit. In het geval dat ik medicijnen gebruik, verklaar ik dat ik
persoonlijk van een arts toestemming heb om deel te nemen aan deze activiteit terwijl ik onder
invloed ben van deze medicatie/geneesmiddelen.
Ik verklaar verder dat ik meerderjarig ben en dat ik wettelijk bevoegd ben om deze
vrijwaringverklaring te ondertekenen, of dat ik daarvoor de schriftelijke toestemming van mijn ouder
of voogd heb gekregen. Ik begrijp dat de voorwaarden hiervoor bindend zijn en niet louter ter
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overweging, en dat ik deze verklaring vrijwillig heb ondertekend, in de wetenschap dat ik er hierbij
mee akkoord ga om afstand te doen van mijn wettelijke rechten. Ik ga er verder mee akkoord dat
indien enige bepaling uit deze overeenkomst niet rechtsgeldig of ongeldig wordt verklaard, dat deze
bepaling dan uit deze overeenkomst gehaald zal worden. De rest van deze overeenkomst zal
vervolgens zodanig geconstrueerd worden alsof de niet-rechtsgeldige bepaling hierin nooit was
opgenomen.
Ik begrijp en ga ermee akkoord dat ik hierbij niet alleen mijn eigen recht opgeef om de gevrijwaarde
partijen gerechtelijk te vervolgen maar ook elk recht dat mijn erfgenamen, rechtverkrijgenden of
begunstigden zouden kunnen hebben om een rechtszaak tegen de gevrijwaarde partijen aan te
spannen als gevolg van mijn dood. Ik verklaar verder dat ik bevoegd ben dit te doen en dat mijn
erfgenamen, rechtverkrijgenden of begunstigden uitgesloten zullen worden van enige vorm van het
indienen van vorderingen vanwege mijn verklaringen aangaande de gevrijwaarde partijen.

Ik, ____________________________________________, (Naam Deelnemer) VRIJWAAR EN
ONTHEF HIERBIJ DOOR MIDDEL VAN DEZE OVEREENKOMST DE ORGANISATOR(EN),
_________________________________________________________, DE STAAT/HET LAND
_____________________________________________, DE STAD
___________________________________, PADI AMERICAS, INC., PROJECT AWARE FOUNDATION,
EN ALLE GERELATEERDE ENTITEITEN ZOALS HIERBOVEN VERMELD, VAN ELKE VORM VAN
AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL, BESCHADIGING
VAN EIGENDOMMEN OF WEDERRECHTELIJKE DOOD VEROORZAAKT DOOR, INCLUSIEF MAAR NIET
BEPERKT TOT ONACHTZAAMHEID VAN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN, PASSIEF OFWEL ACTIEF.
IK HEB MIJZELF VOLLEDIG OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE INHOUD VAN DEZE
VRIJWARINGSVERKLARING EN OVEREENKOMST VAN RISICOAANVAARDING DOOR DEZE TE LEZEN
VOORDAT IK HEM NAMENS MIJZELF EN MIJN ERFGENAMEN HEB ONDERTEKEND.
_____________________________________________
Handtekening deelnemer
_____________________________________________
Handtekening ouder/voogd
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