TOUCAN DIVING & PLAZA RESORT BONAIRE
OVEREENKOMST VOOR VRIJWARING EN AANVAARDING VAN EIGEN RISICO
Lees deze verklaring zorgvuldig, vul alle open gedeelten in en parafeer iedere paragraaf alvorens te
ondertekenen.
Ik, ________________________________ ben een gebrevetteerd perslucht duiker opgeleid in het correct gebruik van perslucht
apparatuur en perslucht duikprocedures. Ik begrijp en onderken dat snorkelen en duiken met perslucht gepaard gaan met inherente
risico's die kunnen resulteren in ernstig of dodelijk letsel.
____ Ik begrijp en ga ermee akkoord dat noch Toucan Diving / Plaza Resort Bonaire noch één van haar werknemers,
functionarissen, vertegenwoordigers of cessionarissen (hieronder 'ontheven partijen' genoemd) aansprakelijk of verantwoordelijk
kunnen worden gesteld voor letsel, dood of schade aan mijzelf, mijn familie, mijn nalatenschap, mijn erfgenamen of cessionarissen
als resultaat van mijn deelname aan duikactiviteiten aangeboden door Toucan Diving / Plaza Resort Bonaire of als resultaat van
passieve dan wel actieve nalatigheid van partijen (inclusief de ontheven partijen).
____ Ik aanvaard om tot deze duikactiviteiten toegelaten te worden persoonlijk alle risico's, al dan niet te verwachten, die ik zou
kunnen ondervinden tijdens deelname aan deze duikactiviteiten.
____ Ik vrijwaar tevens de ontheven partijen tegen claims of rechtsgedingen door mijzelf, mijn familie, mijn nalatenschap, mijn
erfgenamen of cessionarissen uit hoofde van mijn deelname aan deze duikactiviteiten.
____ Ik begrijp eveneens dat het snorkelen en persluchtduiken fysiek inspannende activiteiten zijn en dat ik mij gedurende deze
activiteiten zal inspannen en dat, 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 ontheven partijen niet hiervoor aansprakelijk zal
stellen.
____ Ik stem er mee in de volledige verantwoordelijkheid voor mijn eigen daden en veiligheid te nemen tijdens het snorkelen en / of
perslucht duiken met apparatuur, vervoer of andere diensten die door Toucan Diving / Plaza Resort Bonaire worden aangeboden.
____ Ik begrijp ook dat alle riffen, koralen, vissen, schelpen en andere organismen rond en op het grondgebied van Bonaire
volledig worden beschermd door de wet. Ik begrijp dat het een strafbaar feit is om een harpoen te dragen, een rif of rif organisme te
beschadigen, te vernietigen, vervuilen, verwonden of molesteren en dat het niet naleven van dergelijke wetten zal resulteren in
gevangenisstraffen, boetes en / of uitzetting uit Bonaire.
____ Ik bevestig eveneens dat ik meerderjarig ben en wettelijk bekwaam 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 er mee akkoord, dat ik niet alleen afstand doe van mijn recht tot het gerechtelijk vervolgen van de ontheven
partijen, maar tevens van alle rechten van mijn erfgenamen, cessionarissen of begunstigden tot gerechtelijke vervolging vanwege
mijn overlijden. Tevens verklaar ik dat ik bevoegd ben dit te doen en dat mijn erfgenamen, cessionarissen of begunstigden niet
anderszins genoegdoening kunnen eisen vanwege de door mij aan de ontheven partijen voorgestelde stand van zaken.
IK, ___________________________________VRIJWAAR MIDDELS DIT DOCUMENT TOUCAN DIVING / PLAZA RESORT
BONAIRE EN ALLE AANVERWANTE ENTITEITEN ZOALS HIERBOVEN OMSCHREVEN TEGEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID
OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR LICHAMELIJK LETSEL, MATERIELE SCHADE OF 'WRONGFUL DEATH', ONGEACHT
DE OORZAAK, INCLUSIEF DOCH NIET BEPERKT TOT PASSIEVE DAN WEL ACTIEVE NALATIGHEID VAN DE ONTHEVEN
PARTIJEN.
IK HEB MIJZELF OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE INHOUD VAN DEZE VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN
AARVAARDING VAN EIGEN RISICO DOOR DEZE TE LEZEN ALVORENS TE ONDERTEKENEN UIT NAAM VAN MIJZELF EN
MIJN ERFGENAMEN.

Handtekening: _____________________

Datum: ______________

Handtekening Ouders / Voogd: ________________________

Datum: ______________

(indien noodzakelijk)
ALLEEN VOOR GEBREVETTEERDE NITROX DUIKERS

Ik, ___________________________ ben een gebrevetteerde nitrox duiker.
____ Ik ben me bewust van de risico's en procedures die voor nitrox duiken gelden.
____ Het is mij bekend dat duiken met nitrox het gevaar van zuurstof vergiftiging met zich meebrengt.
____ Ik zal persoonlijk de zuurstof concentratie van iedere nitrox cilinder die ik zal gebruiken controleren.

Handtekening: _____________________

Datum: ______________

Toucan Diving Log Sheet
Naam: ____________________________________

Kamer Nr.: _____________

Vertrek Datum: ____________ BMP Tag Nr.: _____________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Huis Adres: __________________________________________________________________
Plaats: _______________________
Postcode: ___________ Land: _________________
Geboorte Datum: ____________ __
Email address: _______________________________
Beroep: ______________________
Duikorganisatie: PADI / SDI / SSI / NOB / __________
Brevet niveau: _________________
Nummer: ____________________
Nitrox brevet organisatie: _____________
Nummer: ____________________
Aantal gemaakte duiken: _____________
Datum laatste duik: __________________
Nood Contact: _____________________
Nood Telefoon Nummer: __________________
Duik verzekering: ja / nee
Verzekeraar: _________ Polisnr.: _____________________
Gasten van Plaza Resort Bonaire - Breng alle uw apparatuur en gewichten naar de duikshop/rental als je
ervoor kiest om niet te duiken. Er wordt van uitgegaan dat als je gewichten in je bezit hebt, je gaat duiken en
daarom wordt het dagtarief in rekening gebracht voor tanks en huuruitrusting die in je bezit zijn. De
volledige betaling kan worden gedaan in de duikwinkel op je laatste duikdag. Verlies of schade wordt in
rekening gebracht tegen kostprijs. Controleer uw dag van tevoren uw account. Houd er rekening mee dat
prepaid-pakketten niet worden gerestitueerd of geruild.

Ik ga ermee akkoord dat deze rekening op mijn kamer wordt gezet.
Handtekening: ___________________________

Datum: ___________________

Niet gast duikers - Voor alle verhuur en pakketten dient er van te voren betaald te worden.
Schade of verlies zal worden berekend naar de bijbehorende vervangingsprijs.
_____________________________________________________________________________

* OFFICE USE ONLY - Gelieve hier onder niets invullen *
Orientation By: ___________________

BMPT: Cash _____ (staff initial) / Have Already

Package Information
Prepaid Package: Y / N

Voucher From: _______________________ (take copy)

Days UL Air: ______ Boat Dives: ______ Courses: _______________ Nitrox: Y / N
Boat Dives
Date
AM

PM

ND

Additional Charges
Courses, etc. :

Cost

