
   Verhuur duikmaterialen 2020  verhuur@airdiving.nl 
  Per dag Weekend Aantal 

Duikpak €  10,00 € 16,00  
Jacket €  10,00 € 16,00  
Automaat €  10,00 € 16,00  
Cilinder + lucht €  10,00 € 16,00             10 liter                12 liter                   15 liter 
Loodgordel met lood €  10,00 € 17,00           BW           5 kg          4kg          3kg          2kg          1kg 
Loodgordel €   4,00 €   7,00  
Masker €   5,00 €   8,50  
Vinnen €   5,00 €   8,50  
Schoenen  €   4,00 €   7,00  
Handschoenen €   4,00 €   7,00  
Kap €   4,00 €   7,00  
Shorty €   8,50 € 14,00  
Krat    
Totale uitrusting € 52.50 € 85,00  
Droogpak € 30,00 € 50.00  
Jetfins €   5,00 €   8,50  
Onderpak voor droogpak €   8,50 € 14,00  
Lamp €   8,50 € 14,00  
Dubbel 12 ex. gas € 16,00 € 26,00  
Stage 80 Cuft ex. gas € 10,00 € 16,00  
Wing Bledder /dubbel 12 € 10,00 € 16,00  
Computer €   8,50 € 14,00  

 
Te ondertekenen door de huurder: 
 
1. Op de verhuur van materialen door Airdiving zijn algemene voorwaarden van toepassing. Zij staan op de website en 

zijn verkrijgbaar aan de balie. 
2. Alle duikmaterialen zijn in goede staat afgegeven. Vooraf geconstateerde beschadigingen zijn op dit formulier 

aangegeven. 
3. Bij beschadiging of verlies van gehuurde materialen worden de kosten van reparatie of vervanging aan de huurder in 

rekening gebracht. 
4. De stofkap van de eerste trap dient meteen na het loskoppelen van kraan aangebracht te worden zodat er 

geen water in kan komen. Indien er water in de eerste trap komt wordt € 120,- in rekening gebracht voor 
onderhoud aan de gehele automaat. 

5. Alle materialen dienen door de huurder na gebruik gespoeld en schoon weer geretourneerd te worden. Kosten van 
reiniging als materiaal niet schoon wordt teruggebracht bedragen € 25,00 

6. Kosten voor reiniging of door beschadiging kunnen op de borgsom worden ingehouden en dienen voor het overige 
betaald te worden bij retour.  

7. Als materiaal niet wordt teruggebracht binnen de huurperiode, doet Airdiving aangifte bij de politie. 
8. Duiken is een sport waar speciale opleidingseisen gelden. Als u twijfelt aan uw vaardigheden, -bijvoorbeeld als u al 

lang niet meer gedoken hebt, alleen in het buitenland, of met ander materiaal en pak, neem dan contact met ons op 
en vraag naar herhalingslessen onder leiding van een instructeur.  

9. Airdiving controleert bij de verhuur geen brevetten of duikvaardigheden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw 
veiligheid en het duiken volgens de standards of normen. 

10. Als er in het duikpak wordt geplast, wordt er € 15 in rekening gebracht om deze te reinigen. 
 

 
Eind van de huur wordt dit formulier weggegooid 
 
Huur vanaf ……………….    t/m ………………… 
 
 
Naam …………………………………..Mobiel…………………....... 
 
Handtekening………………. 



Protocol Verhuur duikmaterialen Covid -1 9 

• Klant geeft bij aanvraag verhuur zijn lengte-gewicht-schoenmaat door. 

Wat voor postuur hij/zij heeft dit i.v.m. pak inschatten. 

• Op gegevens die de klant heeft aangegeven worden spullen vooraf in een 

krant neergezet. 

• Klant controleert zelf of alle spullen aanwezig zijn. 

• Kijkt of het pak de juiste maat is, pak kan in principe niet gepast worden. 

Daar het na passen weer geheel ontsmet moet worden in een bad met 

ontsmettingsmiddel voor 30 minuten. 

• Masker kan gepast worden, als deze niet past wordt deze met een 

ontsmettingsmiddel bespoten en kan na 15 minuten weer gebruikt worden. 

• De automaten en maskers worden voor uitgave nog ingespoten met 

ontsmettingsmiddel, deze kan na 15 minuten zonder probleem in de 

mond gestopt worden. 

• Klant blijf op 1 ½ meter afstand en na controle neemt de klant spullen zelf mee 

naar buiten. 

• Na de duik brengt de klant spullen terug en zet deze buiten neer en aan de 

hand van de verhuurlijst wordt het gecontroleerd. 

• De klant laat op gepaste afstand alle spullen zien zodat deze er gekeken kan 

worden of alles terug is. 

• Daarna stopt de klant de spullen in de aangegeven bakken buiten met 

ontsmettingsmiddel. 

• De medewerker van de winkel zorgt voor het verder spoelen en uitspoelen van 

de spullen. 

 

• Masker gaat in een aparte bak met ontsmettingsmiddel voor 30 minuten. 

• Automaat gaat in een aparte bak met ontsmettingsmiddel voor 30 minuten. 

• De overige spullen gaan in de grote bak bij elkaar ook met ontsmettingsmiddel 

voor 30 minuten. 

• Hierdoor kan het gebeuren dat bepaalde maten niet meer op voorraad zijn 

omdat spullen na spoelen niet direct weer uitgegeven kunnen worden. 

• Het uitgeven van verhuur materialen en innemen van verhuur materialen 

neemt hierdoor meer tijd in beslag. 

 

 

 

 

 

8 mei 2020 

Opgesteld door Anitha Klinkhamer Airdiving 

 


