
 

(Combined from DAN and ANETA documents June 2020) 

SCUBA DUIKEN – Verklaring van verantwoordelijkheid 

(Coronavirus Pandemic 2020) 

 

Lees deze verklaring voordat u deze ondertekent.  U moet deze aanvullende medische vragenlijst en 'declaracion 

responsible’ (verantwoordelijkheidsverklaring) invullen om u in te schrijven voor een duiker trainingsprogramma of om 

deel te nemen aan een duikactiviteit met Davy Jones Diving. Als je minderjarig bent, moet je deze verklaring laten 

ondertekenen door je ouder of voogd 

Door je te registreren voor een SCUBA-duikactiviteit accepteer je dat je vanwege de kenmerken van deze activiteiten niet 

kunt worden vrijgesteld van een bepaald risico.  

Op dezelfde manier verklaart u dat u zich in de noodzakelijke psychofysische omstandigheden bevindt om deel te nemen 

aan de activiteiten waarvoor u zich heeft ingeschreven, en dat u tijdens deze activiteiten niet onder de invloed bent van 

ontspannende, opwindende of hallucinogene stoffen, waaronder alcohol.  

U bevestigt dat u informatie en indicaties heeft ontvangen over de preventie- en inperkingsmaatregelen COVID-19 en dat 

u hierover geen symptomen of vermoedens heeft. U kent ook en neemt vrijwillig het risico op besmetting van COVID-19 

op dat voortvloeit uit deelname aan een groepsactiviteit.  

Als u een professionele gezondheidswerker bent, bespreek dan eventuele blootstelling met uw instructeur, bevestig 

anders met betrekking tot de extra risico's van COVID-19 het volgende: vragen met JA of NEEN.  

Hebt u binnen de 40 dagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van dit gezondheidsverklaringformulier:  

1. Positief of vermoedelijk positief getest met Covid-19 (het nieuwe coronavirus of - sars-cov2) of 

geïdentificeerd als een potentiële drager van het coronavirus?  

JA □     NEEN □ 

2. Heeft u symptomen ervaren die vaak worden geassocieerd met Covid-19 (koorts; hoesten; 

vermoeidheid of spierpijn; ademhalingsmoeilijkheden; keelpijn; longinfecties; hoofdpijn; verlies van 

smaak; of diarree)?  

JA □     NEEN □ 

3. Bent u op een locatie / locatie die door een erkende gezondheids- of regelgevende instantie als 

gevaarlijk en / of mogelijk besmettelijk is verklaard met het nieuwe coronavirus?  

JA □     NEEN □ 

4. In direct contact staan met of in de directe omgeving van een persoon die positief heeft getest 

met het nieuwe coronavirus of bij wie is vastgesteld dat hij mogelijk is geïnfecteerd door het nieuwe 

coronavirus.  

JA □     NEEN □ 

(Als een van deze situaties van toepassing is, bespreek dit dan met je instructeur.)  

U verklaart dat u de informatie, kenmerken en risico's van de uit te voeren activiteit, routes, noodzakelijk persoonlijk en 

groepsmateriaal en informatie over verzekeringen en de dekking ervan kent en begrijpt.  

In het geval van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) verklaren de ondergetekende ouders / verzorgers dat zij 

verantwoordelijk voor hen zijn en dat deze minderjarigen op de hoogte zijn van de risico's en bijzonderheden van de 

gecontracteerde activiteit, evenals van de andere risico's die in dit document worden benadrukt.  

U bevestigt dat de informatie die u heeft verstrekt over uw medische geschiedenis naar uw beste weten juist is. U gaat 

ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor eventuele weglatingen bij het bekendmaken van uw 

bestaande of vroegere gezondheidsproblemen.  

U verbindt zich er ook toe om ons te informeren over enig symptoom dat kan optreden na het invullen van deze verklaring 

en / of in contact is gekomen met iemand die positief is getest na ondertekening van de verklaring.  

Voor-en achternaam  

Volledige naam voogd  

Unterschrift :         Datum : 


