Verklaring van kennisneming en begrip: zelfstandige (organisatie)
Alternatief formulier gebruiken in de Europese Unie en in Europese landen die onder de vrijhandelsovereenkomst vallen.

Lees deze verklaring zorgvuldig door en vul alle lege plekken in voordat je hem ondertekent.
duikcentrum/-resort
Ik begrijp en ga ermee akkoord dat PADI Members (‘leden’), waaronder _______________________________
en/of
zelfstandige PADI Instructors en Divemasters die betrokken zijn bij het cursusprogramma waar ik aan deelneem, bevoegd
zijn om diverse PADI-handelsmerken te gebruiken en PADI-cursussen te geven, en dat zij geen agentschap, werknemer of
franchisenemer zijn 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. Verder begrijp ik en ga ik er namens mijzelf, mijn erfgenamen en mijn
nalatenschap ook mee akkoord dat, in geval van letsel of overlijden tijdens deze activiteit, ik, noch derden uit hoofde van mijn nalatenschap, zal of zullen
duikcentrum/-resort
trachten PADI aansprakelijk te stellen voor verrichte of juist onverrichte handelingen, of nalatigheid van ________________________________
en/of de instructeurs en divemasters die bij de activiteit zijn betrokken.

Vrijwaring van aansprakelijkheid en aanvaarding van eigen risico
Alternatief formulier gebruiken in de Europese Unie en in Europese landen die onder de vrijhandelsovereenkomst vallen.

Lees deze verklaring zorgvuldig door en vul alle lege plekken in voordat je hem ondertekent.
Naam deelnemer
Ik, __________________________________________
, verklaar
hierbij dat ik me ervan bewust ben dat er aan duiken met perslucht
en snorkelduiken risico‘s kleven die kunnen resulteren in ernstig of
dodelijk letsel.

Ik begrijp dat duiken met perslucht gepaard gaat met bepaalde risico’s,
inclusief maar niet beperkt tot decompressieziekte, embolie of ander
hyperbarisch letsel of letsel door uitzettende lucht, die behandeling
in een recompressiekamer vereisen. Ik begrijp eveneens dat de buitenwaterduiken die tijdens de cursus gemaakt worden en vereist zijn
voor brevettering, kunnen plaatsvinden op een locatie die qua tijd,
afstand of beide op aanzienlijke afstand van een dergelijke recompressiekamer is gelegen. Ik wens nog steeds door te gaan met deze
cursusduiken ondanks de afwezigheid van een recompressiekamer in
de nabijheid van de duikstek.
Ik begrijp, en ga ermee akkoord, dat noch mijn instructeur(s),
_________________________________________, noch het
duikcentrum dat deze cursus organiseert, noch PADI Americas, Inc.,
noch een van haar filialen of dochterondernemingen, noch een van
haar werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden (hieronder ‘gevrijwaarde partijen’ genoemd) aansprakelijk of
verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor letsel, dood of andere
geleden schade bij mijzelf, mijn familie, mijn nalatenschap, mijn erfgenamen of rechtverkrijgenden als resultaat van mijn deelname aan
dit programma of als resultaat van passieve dan wel actieve nalatigheid
van partijen (inclusief de gevrijwaarde partijen).
Om aan deze cursus (en optionele Adventure Dive), hieronder ‘het
programma’ genoemd, te mogen deelnemen, aanvaard ik persoonlijk
alle al dan niet te verwachten risico’s die ik zou kunnen ondervinden
tijdens deelname aan dit programma, inclusief maar niet beperkt tot,
de theorielessen en de lessen in beschut water of buitenwater.
Ik vrijwaar tevens voorzegd programma en de gevrijwaarde
partijen tegen claims of rechtszaken van mijzelf, mijn familie, mijn nalatenschap, mijn erfgenamen of rechtverkrijgenden uit hoofde van mijn
deelname aan dit programma, inclusief claims die ontstaan tijdens het
programma en claims die ontstaan nadat ik mijn brevet heb behaald.

Ik begrijp eveneens dat duiken met perslucht en snorkelduiken fysiek
inspannende activiteiten zijn, dat ik mij zal inspannen tijdens dit
programma en dat ik, indien ik gewond mocht raken als gevolg
van een hartaanval, paniek, hyperventilatie enz., ik uitdrukkelijk de
aansprakelijkheid aanvaard voor voorzegd letsel en dat ik de
gevrijwaarde partijen niet hiervoor aansprakelijk zal stellen.
Ik bevestig eveneens dat ik meerderjarig ben en wettelijk bevoegd
ben om deze vrijwaring van aansprakelijkheid te ondertekenen, of dat
ik schriftelijke toestemming van een ouder of voogd heb gekregen.
Ik begrijp dat de bepalingen in deze contractueel zijn en niet slechts
een opsomming vormen, en dat ik deze overeenkomst vrijwillig heb
ondertekend, mij ervan bewust zijnde dat ik hiermee afstand doe
van mijn rechten. Ik bevestig tevens dat indien een bepaling in deze
overeenkomst onafdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, die
bepaling niet langer deel zal uitmaken van deze overeenkomst. De rest
van de overeenkomst wordt dan geacht de onafdwingbare bepaling
nooit bevat te hebben.
Ik begrijp, en ga ermee akkoord, dat ik niet alleen afstand doe
van mijn recht tot het gerechtelijk vervolgen van de gevrijwaarde
partijen, maar tevens van alle rechten van mijn erfgenamen, rechtverkrijgenden of begunstigden tot gerechtelijke vervolging vanwege mijn
overlijden. Tevens verklaar ik dat ik bevoegd ben dit te doen en dat
mijn erfgenamen, rechtverkrijgenden of begunstigden niet anderszins
genoegdoening kunnen eisen vanwege de door mij aan de
gevrijwaarde partijen gegeven verklaringen.
Naam deelnemer
IK, ____________________________,
VRIJWAAR MIDDELS DIT
DOCUMENT MIJN INSTRUCTEURS _________________________,
__________________, HET DUIKCENTRUM DAT DEZE CURSUS
ORGANISEERT, _____________________________________,
ALSMEDE PADI AMERICAS, INC., EN ALLE AANVERWANTE ENTITEITEN ZOALS HIERBOVEN OMSCHREVEN, TEGEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR LICHAMELIJK LETSEL,
MATERIËLE SCHADE OF ‘DOOD DOOR SCHULD’, ONGEACHT DE
OORZAAK, INCLUSIEF DOCH NIET BEPERKT TOT PASSIEVE DAN
WEL ACTIEVE NALATIGHEID VAN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN.

DOOR BOVENSTAANDE DOOR TE NEMEN, HEB IK MIJZELF EN MIJN ERFGENAMEN VOLLEDIG OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE
INHOUD VAN DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSVRIJWARING EN VERKLARING VAN AANVAARDING VAN EIGEN RISICO, ALVORENS
DEZE BINDEND OOK NAMENS MIJN ERFGENAMEN TE ONDERTEKENEN.
_________________________________________________________________________________________________________________
Handtekening deelnemer

___________________________________
Datum (dag/maand/jaar)

_________________________________________________________________________________________________________________
Handtekening ouder/voogd (indien van toepassing)

___________________________________
Datum (dag/maand/jaar)
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