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DUIK PERMISSIE
Ik, de duiker hier onder vermeld verklaar hierbij dat ik een volledig gecertificeerde duiker ben. Ik heb verkregen de 
certificering hieronder beschreven. 
Ik zeg nu dat ik volledig bewust van alle gevaren en risico's van deelname aan de huid of scuba duiken. Als 
tegenprestatie voor uw mij toestaan om deel te nemen in uw duik excursie / s (hierna te noemen de excursie) Ik verklaar 
hierbij vrijwillig ontheffing en ontslag van  u en Davy Jones Diving en een van haar medewerkers (hierna te noemen de 
operatoren) van aansprakelijkheid en hierbij af te wijken en afstand alle rechten en oorzaken van actie te vinden op mijn 
pak tegen de exploitanten voor persoonlijk letsel, materiële schade of verlies of dood hoe dan ook ontstaan als gevolg 
van of veroorzaakt hetzij direct, indirect of incidenteel aan mijn bijwonen op de excursie, waar of hoe de hetzelfde kan 
optreden en in enig opzicht verband houdt met het gebruik of misbruik van apparatuur of voertuigen van de exploitant of 
op andere wijze, en of die apparatuur eigendom zijn van de exploitant (hierna afzonderlijk en gezamenlijk aangeduid als 
de oorzaak of de actie).Ik verklaar hierbij verder mee akkoord dat in het geval dat een claim ten aanzien van de oorzaak 
of de actie moet worden gemaakt, die is ingesteld of vervolgd worden tegen de exploitant dan hierbij Ik verklaar dat ik zal 
vrijwaren en bewaar de exploitant van alle of een dergelijke claims. 
Ik ondergetekende verklaar dat ik heb gelezen en begrepen de verantwoordelijkheidsverklaring geprint boven en de 
Veilige Duik Praktijken (Safe Diving Practices).

Duikers Naam:  ________________________________________  ID of Passport No  __________________

Hotel: _____________________________________________      Kamer nummer: ___________________

Reis organisatie: ___________________Duikers Thuisadres: ___________________________________

____________________________________________________________________________________________

E-mailadres: _____________________________________________________________________

Telefoon nr. In Gran Canaria:_________________________________________________________________

Datum van de duik: _____________________   Datum van de retourvlucht:  ___________________

Datum van de vorige (laatste) duik : _____________    Aantal duiken : _______________

Kwalificatie:   PADI   BSAC CMAS  ________ Niveau:  OWD  AOWD   RESCUE   DM   Sports  DL

Andere : ____________________________    Duiker / lidnumber:   _________________

Ik bevestig dat ik de medische vereisten voor het duiken voldoen          Nee       Ja       

Heeft u ooit geleden aan een duik gerelateerde verwondingen          Ja        Nee
                  Zo ja, uit te leggen aan een instructeur

Ik ga akkoord met de Davy Jones Diving stel van Veilige Duik Praktijken              Nee               Ja

Ik accepteer het privacybeleid van Davy Jones           Nee               Ja

Vakantie / Duik Verzekeraar   ________________________________________  Afloopt op ______________

Leeftijd als jonger dan 16 of meer dan 50 _______________(jaren)     16-25          26-35        36-50   

Waarschuwing: Onze vloeren worden zeer glibberig als het nat is  –  
Blote voeten zijn niet toegestaan- Vink aan om te bevestigen  

Handtekening van de duiker: ________________________________________    Datum: __________________
(Ook te worden ondertekend door de ouder als jonger dan 16,  Ik geef mijn uitdrukkelijke toestemming om te duiken)

Handtekening ouder of voogd: __________________________________________    
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