
                    Reglement DiveLife©                              
                                                                      
Bij DiveLife© staat de veiligheid, de sfeer en plezier in het duiken op de eerste 
plaats. Daarom hanteren we enkele regels om iedereen voor allerlei vormen                                 
van narigheid te behoeden.                                             
                                                                                                                                          
Bij alle activiteiten die georganiseerd worden door DiveLife©, dus ook duiken, neem                       
je deel uit vrije wil en voor eigen rekening en risico. DiveLife© is niet aansprakelijk 
voor ongevallen die zich voordoen of letsel dat ontstaat tijdens of rond de duik, noch 
voor schade aan of vermissing van goederen.                                      
 
Wanneer je lid wordt verklaar je tevens dat je akkoord gaat met het reglement. 
Misverstanden zijn daarmee dus uitgesloten.  
 
DiveLife© is een vriendenclub en lidmaatschap is voorbehouden aan leden welke 
zich op uitnodiging van het bestuur bij de club kunnen voegen. 
Lidmaatschap is dus alleen mogelijk op uitdrukkelijke uitnodiging. 
Ook het nemen van duikles bij DiveLife© is geen reden tot opname in de club. 
Betaling van het vastgestelde lidmaatschapsgeld is geen reden voor lidmaatschap. 
DiveLife© behoud zich het recht voor leden te weigeren en/of uit te sluiten zonder 
opgaaf van reden. 
                                                                      
DiveLife© conformeert zich aan de NAUI-standaards voor recreatief duiken, waarbij                        
we gebruik maken van  het buddysysteem. Ook houden we ons aan diepte- en 
tijdslimieten. We duiken volgens de kwalificatie van de laagste certificeringen in het 
buddy paar. 
                                                                                                                                          
Deze standaards gelden voor DiveLife© strikt:  
Solo duiken zijn uitgesloten, evenals deelname aan een duik door mensen die 
daarvoor niet het vereiste brevet hebben. Voor nachtduiken en stroomduiken zijn het 
hebben van een nachtduik specialty, nachtduik- respectievelijk stroomduik specialty-
brevet vereist. Ook mensen die een Advanced Scuba Diver-brevet (waarbij je een 
nachtduik gemaakt hebt) zijn gekwalificeerd om deze duiken te maken. Wanneer je  
een andere dan NAUI-achtergrond hebt, dan heten deze zaken weliswaar allemaal 
anders, maar komt het uiteindelijk op hetzelfde neer. Bij nachtduiken hoort ook een 
duiklamp. DiveLife© verwacht dat leden (ook) in dit soort zaken zelf hun 
verantwoordelijkheid nemen. 
 
De duikleider wijst op de standaards, maar is terughoudend als het gaat om actieve 
controle van brevetten of duikcomputers. De duikleider heeft de algemene leiding 
van activiteiten aan de waterkant. DiveLife© neemt alle maatregelen van orde en 
veiligheid en treedt beslissend op in gevallen waarin de reglementen niet voorzien.                         
                                                                                                                                
Alle activiteiten van DiveLife© spelen zich af in overeenstemming met geldende                              
formele bepalingen en met de normale regels van fatsoen (denk aan parkeren, 
milieu, afval, overlast, enzovoort). We zijn tenslotte te gast op en rond de duikstek en 
zijn daar vertegenwoordigers van DiveLife©!!!                                        
                                                                      



DiveLife© staat uitgesproken afwijzend tegenover vormen van ongewenst gedrag 
(seksuele intimidatie, geweld, overmatig drankgebruik, drugsgebruik (ook softdrugs) 
enz.). Ongewenst gedrag kan activiteiten en deelname eraan bijzonder moeilijk en 
onaangenaam maken. Voorkoming ervan is daarom een gezamenlijk belang en onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
 
Het is als deelnemer niet toegestaan, om deel te nemen aan een (duik)activiteit,                             
indien men onder invloed verkeert van alcohol of drugs. Bij medicijn gebruik tijdens 
het duiken wordt geadviseerd vooraf met een arts te overleggen.                                                       
                                                                      
Een klacht wordt altijd serieus genomen. Indien er sprake is van een slachtoffer, kan 
deze een beroep doen op (één van) de door  DiveLife© aangestelde 
vertrouwenspersonen. Dit is tot nader overleg Wernard Griffioen. Voor de pleger leidt 
ongewenst gedrag tot disciplinaire maatregelen zoals berisping of zelfs beëindiging 
van het lidmaatschap. Het eventuele slachtoffer van het ongewenste gedrag kan 
rekenen op steun van DiveLife©. 
 
Alle foto's op de website van DiveLife© mogen gekopieerd worden (met logo van 
DiveLife©) voor niet commerciële doeleinden. Bij openbare publicatie moet 
toestemming worden gevraagd aan de leden die op de foto zichtbaar zijn.  
                                                                      
Iedere deelnemer dient zodanig te handelen gedurende de (duik)activiteit, dat de                            
(duik)veiligheid altijd gewaarborgd is.                                                      
                                                                      
Iedere deelnemer betracht altijd bij de uitvoering van de (duik)activiteit een 
dusdanige zorgvuldigheid, dat het veroorzaken van schade aan derden wordt 
vermeden.                                                      
  
Het gebruik van persluchtapparatuur is alleen toegestaan aan daartoe                                             
gebrevetteerde sportduikers. De uitrusting, kennis en vaardigheden van de 
deelnemer aan een (duik)activiteit, dient aangepast te zijn aan de aard en de 
omstandigheden van de betreffende (duik)activiteit. De duikuitrusting dient in goede 
staat te verkeren.                                                   
                                                                                                                                       
                                                                    
Begrippen.                                                                                                                           
                                                                      
1.  Onder duikleider wordt verstaan een lid van DiveLife© die een (duik)activiteit                              
 begeleidt en ten behoeve hiervan zorgdraagt voor een goede afstemming van de 

activiteiten.                                                                                                                         
                                                                      
2. Onder deelnemer van een duikactiviteit wordt verstaan: een gebrevetteerde 

sportduiker of een duiker in opleiding. 
 
3. Een deelnemer aan een niet-duikgerelateerde activiteit behoeft geen 

gebrevetteerde sportduiker te zijn.                                                                                                 
                                                                      
4.  Onder een buddyteam wordt verstaan een eenheid, waarbij minimaal twee 

duikers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van elkaar, hierbij rekening 
houdend met de brevetdoelstellingen van de laagst gebrevetteerde duiker.  



     Iedere deelnemer aan activiteiten van DiveLife© van welk aard ook dient de 
aanwijzingen en adviezen van de duikleider op te volgen. 


