
Easy Diving 
PADI 5 star Dive Center   
Teunisbloemplein 18 B 
NL - 2555AA Den Haag 

website www.easydiving.nl 
email  info@easydiving.nl 
tel.  0031 (0) 703239514 
mob.  0031 (0) 654227733 

 COURSE & ACTIVITY REGISTRATION FORM 

Course: ______________________________________   start date: __________________________ 

Name:  _________________________________________________  male □ female  □ 

Birth date: _________________  Certification & date of the last Dive: ________________________________ 

Address: _________________________________________________________________________________________  

Zip code: _________________  City:   ________________________________________________ 

Tel.:  _________________  Email adres:  _________________________________________________ 

Size:   S □ M □   L □ XL □  
Shoe size:  36 □ 37 □  38 □  39 □ 40 □ 41 □ 42 □ 43 □ 44 □ 45 □ 46/47 □ 

Terms and conditions courses and activities 

1. All courses and activities booked with Easy Diving need to be paid in full before the start of the course or activity. 

2. The student (hereafter called participant) registers for a course by filling out the online registration form and/or this form. 

3. By paying for the course or activity or signing this form the participant declares that he had read these conditions and agrees with these. 

4. The participant agrees to participate in the course or activity on the agreed date (s). 

5. Wanneer een deelnemer een cursus of activiteit annuleert, of om wat voor reden dan ook niet aanwezig is of deelneemt, aan de overeengekomen cursus of activiteit op de overeengekomen datum(s), dient de 

deelnemer zelf een nieuwe datum uit te kiezen uit het beschikbare aanbod en hierover contact op te nemen. Hieraan zijn kosten verbonden zoals omschreven bij punt 10. 

6. Indien de activiteit een cursus betreft, dient de deelnemer alle studieopdrachten behorende bij de cursus te maken en aan alle lesonderdelen deel te nemen. Teneinde gebrevetteerd te kunnen worden dient 

de deelnemer alle doelstellingen behorende bij de cursus te halen. Dit beperkt zich niet tot praktijkvaardigheden maar kunnen tevens studieopdrachten en theoretische toetsen en examens omvatten. 

7. Indien de deelnemer niet in staat is om op of binnen de overeengekomen cursusdatums de doelstellingen te halen wordt de deelnemer in staat gesteld extra- of inhaallessen te bespreken zodra de deelnemer 

hiertoe in staat is en er plaats beschikbaar is binnen ons aanbod. 

8. Onder punt 7 vallen ook gemiste delen van de cursus of een gehele cursus of activiteit die de deelnemer, om wat voor reden dan ook, niet heeft kunnen volgen of afmaken. 

9. Easy Diving behoudt zich het recht om geplande cursussen of activiteiten te wijzigen indien dit noodzakelijk is i.v.m. weersomstandigheden of andere omstandigheden buiten onze invloedsfeer. 

10. Inhaallessen of duiken, extra lessen of duiken en/of herexamens kosten € 50,00 per les of duik of examen mits dit binnen ons reguliere programma past. Wanneer een cursus in zijn geheel overgedaan moet 

worden is de deelnemer nogmaals het volledige bedrag verschuldigd welke de deelnemer voor de oorspronkelijk overeengekomen cursus of activiteit had betaald.   

11. Easy Diving geeft geen restitutie van lesgeld of delen hiervan wanneer een cursist /deelnemer niet aan een cursus of activiteit deelneemt, deze niet wil overdoen of inhalen of om wat voor reden dan ook 

afziet van (verdere) deelname aan de overeengekomen cursus of activiteit.  

12. Easy Diving behoudt zich het recht om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van het gestelde in punt 5. De deelnemer kan hier echter geen rechten aan ontlenen.  

13. Om deel te kunnen nemen aan een duikcursus of activiteit dient de cursist een goede gezondheid te hebben, bij twijfel of indien dit uit de medische verklaring blijkt dient de deelnemer voorafgaand aan de 

cursus/activiteit een verklaring van een arts te overleggen waaruit zijn/haar geschiktheid blijkt.  

14. Indien de deelnemer een vervolgopleiding doet, dient hij/zij zowel brevet als logboek te overleggen waaruit blijkt dat hij/zij gebrevetteerd is en minder dan 6 maanden voor aanvang van de overeengekomen 

cursus gedoken heeft. Indien het langer dan 6 maanden geleden is dat de deelnemer gedoken heeft is een evaluatie van de vaardigheden van de deelnemer vereist. Dit wordt beoordeeld d.m.v. deelname aan 

een Scuba Review programma. De kosten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer en gelijk aan de kosten van een inhaalles zoals omschreven bij punt10. 

15. Easy Diving verzorgt geen vervoer van en naar duik of trainingslocaties. De deelnemer dient er zelf voor te zorgen dat hij/zij op tijd aanwezig is op de aangeven locatie. 

16. Gebruik van duikmateriaal is m.u.v. de Open Water Diver cursus en Discover Scuba Diving programma's niet inbegrepen. Voor de overige voorwaarden m.b.t. huren of lenen van duikmateriaal zie hieronder.  

 

Verhuurvoorwaarden 

1. Indien de deelnemer materiaal van Easy Diving huurt of in bruikleen krijgt is hij/zij verantwoordelijk hiervoor. Dit houdt in dat de deelnemer aansprakelijk is voor schade aan of verlies van de geleende of 

gehuurde materialen tenzij dit normale slijtage betreft. 

2. Easy Diving verplicht zich te zorgen dat het materiaal welke de deelnemer huurt of in bruikleen krijgt, goed onderhouden en in werkende staat is. 

3. De deelnemer controleert samen met één van de stafleden van Easy Diving of alle benodigde materialen aan hem zijn overhandigd alvorens het mee te nemen en ondertekent de uitgiftelijst ter controle. 

2. De deelnemer dient, tenzij dit van te voren afgesproken en mogelijk is, zelf zorg te dragen voor het vervoer van de in punt 1 genoemde materialen, van en naar de duik of trainingslocatie en ervoor te zorgen 

dat het gehuurde materiaal in goede staat en schoon weer ingeleverd wordt. 

3. Wanneer duikmateriaal dat gehuurd of in bruikleen was niet gespoeld ingeleverd wordt brengt Easy Diving hier kosten voor in rekening. 

4. Cilinders worden gevuld meegegeven, en mogen leeg (minimaal 30B restdruk) ingeleverd worden. Overige cilindervullingen tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder/gebruiker.  

Welke materialen heb je nodig? 

1. WETSUIT 7MM  □  

2. SHORTY 3mm  □  

3. BOOTIES 5MM  □   

4. HANDSCHOENEN 5MM □   

5. BUITENWATERVINNEN □ 

6. BINNENWATERVINNEN □ 

7. MASKER & SNORKEL □ 

8. LOOD & LOODGORDEL □ 

9. CILINDER    □ 

10. AUTOMATENSET  □ 

11. STABILIZING JACKET □   

12. DUIKCOMPUTER  □   

13. DUIKLAMP  □   

Ik ___________________________________________________________________   

    (naam) 

heb de de bovenstaande voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord. 

 

_____________________________________________________________________ 

   (handtekening /datum) 

 

Indien minderjarig dient dit formulier tevens door een ouder/voogd ondertekend te worden. 

 

 

Ik ___________________________________________________________________   

    (naam) 

ben ouder of voogd van de cursist . Ik heb de bovenstaande voorwaarden gelezen en ga hiermee 

akkoord. 
 

____________________________________________________________________ 

   (handtekening /datum) 






