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ALGEMENE INFORMATIE

1 . Introductie
Ten behoeve van deze polis is de Polishouder PADI EMEA, gevestigd in The Pavilions, Bridgwater Road, BS13 
8AE, Verenigd Koninkrijk en de begunstigden van de polis zijn de Duikcentra, aangesloten bij PADI EMEA, 
onder de polis.

Deze overeenkomst geeft de Polishouder  geen directe rechten onder de Verzekeringspolis, maar stelt de 
Verzekerde in staat de uitkeringen te ontvangen zoals hieronder beschreven.

Strikt naleven van voorwaarden en condities van deze overeenkomst is vereist om de verzekerde  de 
uitkeringen te doen ontvangen.

Iedere Verzekerde moet deze polis, dit polisblad en alle endossementen zorgvuldig lezen, ze op een veilige 
plaats bewaren en ze raadplegen wanneer er een beroep op de verzekering wordt gedaan of er zich een 
claim aandient.

2 . Belangrijke Informatie
Uw recht tot opzegging: indien u deze verzekering heeft aangeschaft en besluit dat het niet voldoet aan uw 
behoeftes stuur deze polis dan alstublieft meteen terug naar:

De Administrator, VING Insurance Brokers Ltd, Continental Operations Office , Contrada Padune 11, 64026 
Roseto degli Abruzzi (TE), Italië of bel naar nummer +39085-8930333 binnen 14 dagen na Datum van Afgifte 
en vooropgesteld dat er geen claim is ingediend zal de premie volledig worden gerestitueerd.

Relevante gegevens: u  MOET ons  alle relevante gegevens  geven. Een relevant gegeven  is een gegeven dat 
hoogstwaarschijnlijk invloed heeft op de geboden dekking. Indien, na de aanschaf van de polis, een relevant 
gegeven bekend wordt of verandert, moet u ons dat doorgeven en behouden wij ons het recht voor speciale 
voorwaarden op te leggen.

3 . Hoe een klacht in te dienen
Het is onze intentie om een uitmuntende service te bieden aan al onze polishouders, echter, wij erkennen dat 
er gelegenheden kunnen zijn waarbij u het gevoel heeft dat dit niet is behaald. Indien u ontevreden bent met 
enig aspect van de dienstverlening die u ontvangt, neem dan alstublieft contact op met uw eigen 
verzekeringsadviseur of:

De General Manager
VING Insurance Brokers Ltd  
DAN Building, Level 2-3, Sir Ugo Mifsud Street, Ta' Xbiex, XBX 1431, Malta 
Telefoonnummer +356 2016 1600        Email: daneuropecomplaint@vinginsurance.com

Vermeld alstublieft de aard van uw klacht, het Polis en/ of Claim nummer, de naam van een eventuele 
claimbehandelingsorganisatie waarmee u van doen heeft gehad en hun referentienummer. 

Indien u, na het ondernemen van deze actie, nog steeds ontevreden bent met ons antwoord schrijft u dan 
alstublieft naar:

The Complaints Manager [Klachtenmanager]
IDA Insurance Ltd  
DAN Building, Level 1, Sir Ugo Mifsud Street, Ta' Xbiex, XBX 1431, Malta 
Telefoonnummer +356 2016 1631    Email: daneuropecomplaint@idassure.eu
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1.
a.

b.

c.

d.

Indien u nog steeds ontevreden bent, kunt u ondersteuning vragen van:

Office of the Arbiter for Financial Services (Kantoor van de Arbiter voor financiële dienstverlening) 
1st Floor, St. Calcedonius Square, Floriana, FRN 1530, Malta  
Verdere informatie kunt u vinden op: https://financialarbiter.org.mt

Het bestaan van deze klachtenprocedure is niet van invloed op enig recht dat u kunt hebben tot het 
ondernemen van juridische actie tegen International Diving Assurance Ltd (de Verzekeraar).

4 . Verzekeraar Informatie
Alle dekking vanuit deze polis wordt geleverd door IDA Insurance Ltd. (de Verzekeraar) die is geregistreerd in 
Malta Nummer C36602 met een vestiging gesitueerd in Malta zoals bepaald in de Insurance Companies Act 
2006.

IDA Insurance Ltd. wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Malta Financial Services Authority en 
opereert door de hele Europese Unie (EU) en het Europese Economische Gebied  (EEG) onder vrijheid van 
diensten autorisatie.

5 . Basisprincipe van de duikdekking
Wij zullen (tenzij anders vermeld) IEDERE verzekerde  genoemd in het polisaanhangsel van verzekering 
voorzien zoals beschreven in elke sectie van deze polis onderhevig aan de bepalingen, provisies, 
voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen hier in en de Algemene Uitsluitingen en Algemene Voorwaarden 
van deze polis.

Wij  verzekeren u  ook voor uw  Civiele en Wettelijke Aansprakelijkheid voor claims ingediend tegen u door 
derden of klanten, voortkomend uit de duikcentrumdiensten die u biedt en die door ons verzekerd zijn.

Bij het aanbieden van deze duikcentrumdiensten, aangeboden door u  of door professionele duiker 
aangesteld door u of onder uw supervisie bieden wij u dekking voor dergelijke claims mits de professionele 
duiker betrokken bij het ongeval aan ons is doorgegeven en insgeschreven is onder uw polis.

U  moet er daarom voor zorgen dat een ieder van dergelijke personen onder uw  polis valt door de volledige 
details van deze personen in te vullen in het relevante deel in uw MyDAN gebied, door het toevoegen van een 
nieuwe gebruiker in de verzekeringssectie. U  moet ook de personen verwijderen die niet langer meer in uw
dienst of onder uw supervisie zijn.

6 . Hoe een Claim in te dienen
Indien er onder deze polis omstandigheden zijn die kunnen leiden tot een claim moet de verzekerde (of zijn/
haar juridisch of persoonlijk vertegenwoordiger) met betrekking tot elke claim:

Juridische Kosten en Civiele/Wettelijke, Juridische en Professionele Aansprakelijkheid Claims —
GEEN aansprakelijkheid erkennen of enigerlei betaling of schadevergoeding aanbieden of 
beloven
ONMIDDELLIJK na ontvangst elke brief, claim, bevelschrift, sommatie of dagvaarding 
doorsturen naar de Administrator
de Administrator ONMIDDELLIJK schriftelijk op de hoogte stellen dat je op de hoogte bent van 
een ophanden zijnde gerechtelijke vervolging, gerechtelijk onderzoek, ongeval met dodelijke 
afloop of ministerieel onderzoek in verband met elk ongeval dat kan resulteren in een claim
zich aan de polis Claims Voorwaarden en Procedures houden.
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2.

3.
a.
b.
c.

NIET VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE POLIS KAN AFBREUK DOEN AAN ELKE CLAIM. 
Lees alstublieft de juiste sectie voor de volledige details.

U MOET OOK:
Alle informatie en hulp geven die de Verzekeraars zouden kunnen vragen
Voldoen aan alle redelijke deadlines gesteld door de Verzekeraars
Voldoen aan alle deadlines gesteld door elke rechtbank of wettelijk gemachtigde autoriteit voor 
het geven van informatie, leveren van bewijsstukken, belastende stukken en/of documentatie 
en het verschaffen van medewerking.

20201504-Club



ALGEMENE DEFINITIES – Definities –  6

a.
b.

ALGEMENE DEFINITIES

1 . Definities
VAN TOEPASSING OP ALLE SECTIES VAN DE VERZEKERING TENZIJ HIERIN ANDERS VERMELD

Steeds als deze woorden of zinnen dikgedrukt en schuin zijn in deze polis zullen zij deze betekenis hebben:

1 — 24/7 Emergency Operating Centre
betekent de hulpdiensten geleverd door de Contractant en gecontracteerd door ons om een 24-uurs 
contactpunt voor noodgevallen te leveren aan u

2 — Ongeval
betekent een plotseling, onverwacht, ongewoon, specifiek voorval dat op een identificeerbare tijd en 
plaats optreedt

3 — Administrator
betekent VING Insurance Brokers Ltd, Continental Operations Office, C.da Padune 11, P.O. BOX 77, 
64026 Roseto degli Abruzzi TE, Italy

4 — Lichamelijke verwonding
betekent herkenbaar fysiek letsel dat:

werd veroorzaakt door een Ongeval; en
Uitsluitend en los van iedere andere oorzaak, behalve ziekte als rechtstreeks gevolg van, 
of medische of chirurgische behandeling noodzakelijk geworden door een dergelijke 
verwonding, aanleiding geeft tot de dood of invaliditeit van de duiker binnen twaalf 
maanden na de datum van het Ongeval

5 — Land van Bedrijfsvoering
houdt in het land door u aangegeven als de locatie van uw Duikcentrum bij de aanvraag voor deze 
Verzekering en door ons geaccepteerd en opgenomen in het Polisblad

6 — Land van Residentie/Registratie
houdt in uw land van permanente residentie of voor verzekerde bedrijven het land waar het bedrijf die 
het duikcentrum beheert, geregistreerd is, aangegeven door u bij het afsluiten van deze verzekering

7 — Duikboot
een watervoertuig niet langer dan vijftien (15) meter, dat op mechanische wijze wordt voortgedreven 
met als doel het vervoeren van sport- of professionele duikers en hun uitrustingen naar duikstekken die 
ze niet gemakkelijk vanaf de kust kunnen bereiken

8 — Duikcentrum
houdt in een Persoon, een Bedrijf, Organisatie of Vereniging van welk type dan ook die 
Duikcentrumdiensten aanbiedt aan mensen die Duikactiviteiten plannen of eraan mee doen
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1.
2.

3.

4.
5.

a.

b.

c.
d.
e.

f.

9 — Duikcentrumdiensten
houdt in het aanbieden van diensten gerelateerd aan Duikactiviteiten, waaronder:

het geven van advies en instructie betreffende Recreatief en Professioneel Duiken
diensten ten behoeve van organiseren, superviseren, begeleiden of gidsen door duikinstructeurs, 
assistent instructeurs of onderwatergidsen
het gebruik van een ademgas compressor of andere duikmaterialen voor het gebruik waarvan u 
bent gecertificeerd of competent
verhuur van duikmaterialen
onderhoud en reparatie van duikuitrustingen vooropgesteld dat u gecertificeerd bent om deze 
diensten aan te bieden

10 — Duikorganisatie
houdt in erkende duikopleidingsorganisaties, al dan niet aangesloten bij R.S.T.C. of C.M.A.S., die 
opleidingsprogamma’s opzetten en publiceren, inclusief richtlijnen en aanbevelingen voor duikveilig 
handelen

11 — Duikactiviteit / duikactiviteiten
houdt in:

duiken met perslucht of een rebreather vanaf het moment dat de duiker zijn gemonteerde 
trimvest / onderwaterademapparaat optilt om het aan te trekken en het water in gaat 
totdat de duiker het water helemaal uit is en de duikfles of rebreatherset op de grond of 
het bootdek wordt gezet, wat er ook maar eerder is;
apneuduiken of snorkelen, vanaf het moment dat de duiker volledig het water ingaat 
totdat hij / zij uit het water komt
monteren / demonteren en controleren van de duikuitrusting
Aan- en uittrekken van de duikuitrusting
Laden en uitladen van duikuitrusting in of uit het vervoermiddel met als doel zichzelf naar 
of van een duiklocatie te begeven
Aan of van boord gaan van een duikboot

12 — Endossement
houdt in het document dat een verandering bevestigt in uw verzekering en wat bevestigd wordt door de 
Verzekeraars

13 — Eigen risico
houdt in het bedrag dat de Verzekerde betaalt in geval van een claim zoals vastgelegd in het 
Polisaanhangsel

14 — Verzekerde/u/uw
houdt in iedere persoon of bedrijf vermeld in het Polisaanhangsel als verzekerde en die profiteert van de 
polisuitkeringen uitgegeven op naam van de Polishouder, zoals hieronder gesteld

15 — Verzekeraar/we/onze/ons
betekent IDA Insurance Ltd., DAN Building, Level 1, Sir Ugo Mifsud Street, Ta' Xbiex, XBX 1431, Malta
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a.
b.

c.

d.

e.

16 — Relevante Gegevens
betekent gegevens betreffende u of uw activiteiten die waarschijnlijk van invloed zijn op onze
acceptatie van uw verzekering

17 — Locatie van Bedrijfsvoering
houdt in het vastgoed waarvan U de eigenaar bent en / of door u gehuurd/gepacht wordt en onder Uw
zorg en beheer valt op het adres aangegeven in het Polisaanhangsel gevoegd bij deze Polis

18 — Verzekeringstermijn
betekent de Verzekeringstermijn zoals vermeld in het Polisaanhangsel

19 — Polishouder
houdt in PADI EMEA, Verenigd Koninkrijk.

20 — Polisaanhangsel
houdt in het document dat u een schriftelijke bevestiging geeft van de dekking gedurende de Looptijd 
van de Verzekering

21 — Professionele duiken
betekent het geven van adviezen en instructie in sportduiken, inclusief het organiseren, toezicht houden, 
trainen, begeleiden en verzorgen van gidsdiensten verzorgd door duikinstructeurs, assistant 
instructeurs of onderwatergidsen

22 — Sportduiken
houdt in Duikactiviteiten met of zonder ademapparaat al dan niet als cursist, inclusief:

Persluchtduiken in iedere vorm;
Verrijkte lucht “nitrox” duiken met vaste percentages met een open circuit of een 
“rebreather”;
Het gebruik van met zuurstof verrijkte lucht om de decompressieveiligheid zo groot 
mogelijk te maken;
Het gebruik van normoxic “Trimix” mengsels op dieptes minder dan 50m om de 
narcotische effecten van perslucht zo klein mogelijk te houden;
DAN Europe raadt partiële gasdrukken aan tot een maximum van 1,6 ATA Zuurstof en 5,6 
ATA Stikstof in het ademmengsel.
Technisch Duiken, zoals gedefinieerd, onderworpen aan de medisch aanbevolen partiële 
gasdruk van 1,4 ATA zuurstof of tot een maximum van 1,6 ATA zuurstof en 3,95 ATA 
stikstof in het ademmengsel.

23 — Technisch Duiken
betekent duiken uitgevoerd met gebruikmaking van variabele gasmengsels (Stikstof-Helium- Zuurstof 
ook wel Trimix genoemd of Helium – Zuurstof ook wel Heliox genoemd) naar dieptes niet dieper dan 
130 meter. Na schriftelijk overleggen van een volledig duikprofiel en voorgenomen veiligheids- en 
ondersteuningsmaatregelen kunnen de verzekeraars overwegen een specifieke per duik 
duikverzekering te leveren voor een duik dieper dan 130 meter en/of de maximale partiele gasdruk 
limieten zoals hierboven omschreven
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24 — Terrorisme
betekent het gebruik van geweld voor politieke doelen en omvat ieder gebruik van geweld met doel het 
publiek of een deel van het publiek angst aan te jagen.
In iedere actie, rechtzaak of andere gerechtelijke handelingen waarvan de Verzekeraars veronderstellen 
dat om redenen van de bepalingen van deze clausule ieder verlies, vernietiging of schade niet gedekt is 
door deze Verzekering zal de bewijslast dat dergelijk verlies, vernietiging of schade gedekt is bij de 
Verzekerde liggen

Mannelijke woorden omvatten ook de vrouwelijke woorden.
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a.

b.

c.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 . Voorwaarden
VAN TOEPASSING OP ALLE SECTIES VAN DE VERZEKERING TENZIJ HIERIN ANDERS VERMELD. NIET 
VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE POLIS KAN AFBREUK DOEN AAN ELKE CLAIM.

1 — Voorzorgsmaatregelen
De Verzekerde MOET:

Zich houden aan de veiligheidsstandaards opgesteld door uw Duikorganisatie en alle redelijke 
voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat er iets gebeurt dat onder deze polis tot een 
claim kan leiden en alle vereiste stappen ondernemen tot het veiligstellen en bergen van 
verzekerde eigendommen.
Geen Duikbedrijfdiensten accepteren of aanbieden tenzij er een Medische Verklaring en 
Vrijwaringsverklaring zijn ingevuld en ondertekend door de klant.
Verzoek van een medische verklaring van geschiktheid om te duiken voor elke persoon van 75 
jaar of ouder.

2 — Claims
Als er omstandigheden zijn die oorzaak kunnen zijn van een claim onder deze polis moet de Verzekerde de 
procedure "Hoe een claim in te dienen" volgen, omschreven in de "Algemene informatie".

3 — Fraude
Als een claim op enigerlei wijze frauduleus is, of als er frauduleuze methodes of instrumenten zijn gebruikt 
door de Verzekerde  of een onjuiste verklaring of verzwijging was door een Verzekerde  of door iemand 
handelend uit naam van de Verzekerde  om een uitkering onder deze polis te verkrijgen zal iedere uitkering 
hierbij verbeurd worden.

4 — Opzegging
Wij kunnen deze polis opzeggen door u 30 dagen van tevoren schriftelijk mededeling van opzegging te doen 
door middel van geregistreerde postbestelling naar uw  laatst bekende Woonadres en door middel van 
teruggave van een proportioneel deel van de premie voor enig nog niet verlopen verzekeringstermijn.

U  kunt deze polis opzeggen door hem aan Ons  te retourneren samen met schriftelijke instructies op ieder 
moment binnen 14 dagen na de start/ of verlengingsdatum van de Polis en vooropgesteld dat er geen claim 
ingediend is, zal de premie volledig worden terugbetaald.

5 — Naleving
Het volledig naleven en uitvoeren van de voorwaarden, provisies, condities en beperkingen van deze polis in 
zo verre ze betrekking hebben op alles wat uitgevoerd moet worden door de Verzekerde of waaraan hij zich 
heeft te houden en het verstrekken van alle Relevante Gegevens  zijn randvoorwaarden voor de 
aansprakelijkheid van de Verzekeraars tot het doen van een uitkering onder deze polis doen.

6 — Arbitrage betreffende alle Secties
Indien er een meningsverschil ontstaat betreffende het bedrag dat onder deze polis uitgekeerd moet worden 
(aansprakelijkheid overigens toegegeven) zal een dergelijk meningsverschil voorgelegd worden aan een 
arbiter aan te stellen door de partijen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van toepassing op dit 
contract. De taal van arbitrage zal Engels zijn. Waar een meningsverschil betreffende deze voorwaarde ter 
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a.

i.

ii.

arbitrage wordt voorgelegd zal het toekennen van een beloning een voorwaarde zijn die uitgaat boven enig 
recht van actie tegen de Verzekeraar.

7 — Jurisdictie
De van toepassing zijnde wet is de wet van Malta, tenzij de verzekerde een EU/EER resident is, in welk geval 
de van toepassing zijnde wet de wet is van de lidstaat waar de verzekerde  woonachtig is ten tijde van het 
afsluiten van de verzekeringspolis en/of anders uitdrukkelijk voorzien is in het dwingend recht.

8 — Onverzekerde Kosten
Als kosten en/of uitgaven niet gedekt door deze verzekering worden gemaakt door de Verzekeraars  ten 
behoeve van de Verzekerde, of extra of meer kosten gemaakt zijn door de Verzekeraars  als gevolg van 
Verzekerde's nalatigheid zich te houden aan de voorwaarden, provisies, condities en beperkingen van deze 
polis zal de Verzekerde alle dergelijke kosten en/of uitgaven van de Verzekeraars binnen 30 dagen nadat hij/
zij daarom verzocht is door de Verzekeraars terugbetalen.

9 — Andere Verzekering of Schadeloosstellingen
de Verzekeraars zullen een bijdrage vragen van een andere verzekering afgesloten door de 
Verzekerde als:

er een verzekering van kracht is die dezelfde claim dekt in welk geval deze polis alleen 
van toepassing is voor het bedrag uitgaand boven dat uitgekeerd door een dergelijke 
verzekering of dat uitbetaald zou zijn als deze polis niet van kracht was geweest.
de Verzekerde ook poogt een schadeloosstelling te verkrijgen betreffende dezelfde 
claim van een andere verzekering in welk geval de Verzekeraars niet aansprakelijk zijn 
voor het uitkeren van meer dan hun evenredige deel van een dergelijke claim, kosten en 
uitgaven daarmee verband houdend.

10 — Algemene Verordening Gegevensbescherming
Persoonlijke informatie – De Verzekeraars  kunnen in hun rol als Controller persoonlijke en gevoelige data 
verzamelen, houden en opslaan betreffende de Verzekerde  (ook wel dat subject genoemd) voor bepaalde 
doeleinden zoals toegestaan in de wet. Met alle gegevens wordt omgegaan overeenkomstig de (EU) 
Verordening 2016/679 GDPR. Door het accepteren van deze polis stemt de Verzekerde in met het verwerken 
van deze informatie door de Verzekeraar en waar dat vereist wordt door de Verzekeraar het doorgeven van 
deze informatie aan derden, in overeenstemming met (EU) Verordening 2016/679 GDPR om te voldoen aan 
zijn verplichtingen onder deze polis. De Verzekerde  kan een kopie van het beleid aan de Controller / 
Processor vragen en zijn/haar rechten als data subject uitoefenen overeenkomstig de (EU) Verordening 
2016/679 GDPR.

11 — Gesanctioneerde landen
Geen (her)verzekeraar wordt geacht dekking te bieden en geen (her)verzekeraar is aansprakelijk enige claim 
of enig voordeel hieronder te betalen voor zover de verstrekking van deze uitkering de (her)verzekeraar zou 
blootstellen aan een sanctie, verbod of beperking op grond van resoluties van de Verenigde Naties of 
handels- of economische sancties, wetten of verordeningen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of 
de Verenigde Staten van Amerika.
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1.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.
i.

ii.

2.

a.
b.

3.

ALGEMENE UITSLUITINGEN
VAN TOEPASSING OP ALLE SECTIES VAN DE VERZEKERING TENZIJ HIERIN ANDERS VERMELD

Deze verzekering dekt geen:
Verlies, schade, lichamelijke verwonding, overlijden, ziekte, kwalen, aansprakelijkheidskosten of 
uitgaven voortkomend uit of verband houdend met een opzettelijke, kwaadwillige of misdadige 
handeling van de Verzekerde of overtreding van enige wet of decreet door de Verzekerde of 
voortkomend uit uw flagrante plichtverzaking.
Claim voortkomend uit een relevant gegeven dat niet aan ons was gemeld bij het afsluiten van 
deze verzekering.
Oorlog, invasie, handelingen door buitenlandse vijanden, vijandelijkheden (of de oorlog al dan 
niet verklaard was), burgeroorlog of iedere handeling, omstandigheid of oorlogszuchtige 
operatie inherent aan oorlog.
Oorlogszuchtige handeling door reguliere of irreguliere militaire macht of burgeragenten, of een 
actie van een regering, staatshoofd of andere autoriteit om een feitelijke of verwachte aanval te 
verhinderen of tegen te verdedigen.
Opstand, rebellie, revolutie, poging tot machtsovername of populaire opstand of enige actie 
ondernomen door regering of martiale autoriteit bij het verhinderen of verdedigen tegen een 
van deze.
Afvuren, explosie of gebruik van een massavernietigingswapen, al dan niet met gebruik maken 
van kernsplitsing of kernfusie, of chemische, biologische, radioactieve of gelijksoortige 
middelen door enige partij op ieder moment om welke reden dan ook.
Terroristische actie of een andere actie door iemand ter voorkoming van een werkelijke of 
veronderstelde aanstaande terroristische actie.
Verlies, vernietiging, schade kosten van of uitgaven aan aansprakelijkheid veroorzaakt door 
drukgolven van vliegtuigen of andere luchtapparaten die met sonische of supersonische 
snelheden vliegen.
Claim direct of indirect veroorzaakt door, toegeschreven aan of voortkomend uit:

ioniserende straling of contaminatie door radioactiviteit van nucleaire brandstof of van 
nucleair afval van de verbranding van nucleaire brandstof;
de radioactieve, toxische, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van een 
explosief, nucleaire apparaat of van een nucleair onderdeel daarvan.

Niettegenstaande alles in de Verzekering of in enig aanhangel(s) daarbij, wordt hierbij verklaard en 
overeengekomen dat als uitsluitsel komend voor alle andere voorwaarden (waaronder de aard en 
voorwaarden van verzekerde gevaren) deze verzekering geen dekking biedt in geval van enig verlies of 
vernietiging van eigendommen of Lichamelijke verwonding ergens ter wereld, of verlies, als gevolg 
daarvan veroorzaakt door of gebeurd door of als gevolg van:

Burgerlijke onrust
Iedere onwettige, opzettelijke of kwaadwillende handeling door een persoon of personen uit 
naam van of in verband met een onwettige organisatie zoals gedefinieerd door de nationale 
wetgeving betreffende Terrorisme in het Land van Residentie van de Verzekerde.

Contracten (Rechten van Derden) Uitsluiting Clausule – Noch deze polis noch enig ander document 
behorend tot deze polis komt ten goede aan derden. Geen derde partij kan een voorwaarde of van 
deze polis of bepaling van een document uitgegeven onder deze polis afdwingen. Deze clausule heeft 
geen gevolgen voor de rechten van de Verzekerde (als gevolmachtigde of anderszins) of de rechten 
van enig schade begunstigde.
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DEKKINGSECTIES

1 . JURIDISCHE UITGAVEN
1 — Definities uitsluitend van toepassing op Sectie 1

Vertegenwoordiger betekent de advocaat, of ander gekwalificeerd persoon, aangesteld door de 
verzekeraars om op te treden voor een Verzekerde in overeenstemming met de voorwaarden van deze 
Sectie.
Datum van Gebeurtenis betekent de datum van de gebeurtenis die tot een claim kan leiden. Als er 
meerdere gebeurtenissen zijn die zich voordoen op verschillende tijden door eenzelfde oorzaak dan 
betekent de Datum van Gebeurtenis de datum van de eerste van deze gebeurtenissen.
Kosten en Uitgaven betekent alle redelijke en noodzakelijke kosten declarabel door de 
Vertegenwoordiger op standaardbasis.
Verzekerd Incident betekent het voorval of het het voorkomen van een gebeurtenis terwijl de 
verzekerde duikcentrumdiensten aan het uitvoeren was en die noodzaakte dat de verzekerde
juridische kosten moest oplopen.

2 — Dekking
In geval van een verzekerd ongeval zullen we de redelijke kosten en uitgaven betalen opgelopen door/om:

U te verdedigen in een rechtszaak (inclusief crimineel) tegen u en welke niet gedekt is door een derde 
partijaansprakelijkheidspolis.
Het ingaan tegen administratieve procedures of sancties met een waarde van niet minder dan 550,00 
€ ten laste van u gebracht.
Te onderhandelen aangaande uw juridische rechten voortkomend uit uw Duikcentrumdiensten jegens 
welke derde dan ook:

die schade veroorzaakt aan uw bezittingen of eigendommen. Of deze schade al dan niet 
veroorzaakt wordt door zee- of watervoertuigen;
voortkomend uit het gebruik van eigendommen, al dan niet aard- en nagelvast.

Verder bent u gedekt voor:
De kosten gemaakt door de tegenstanders in civiele zaken indien een Verzekerde gelast is hun te 
betalen, of ze met toestemming van de verzekeraars betaalt en de kosten van uw eigen en uw
tegenstander’s gerechtelijke kosten zoals vastgesteld door een rechtbank.

De Verzekeraars  vergoeden de Kosten en Uitgaven  opgevoerd door een door de Verzekeraars  aangestelde 
Gemachtigde tot het bedrag aangegeven in het polisblad.

3 — Uitsluitingen uitsluitend van toepassing op Sectie 1
De verzekeraars zullen niet aansprakelijk zijn voor:

Een claim ingediend bij de verzekeraars meer dan 180 dagen nadat de Verzekerde op de hoogte had 
moeten zijn van de Verzekerde Gebeurtenis
Een incident of zaak die heeft plaatsgevonden voor de start van deze dekking
Kosten en Uitgaven gemaakt vóór de schriftelijke acceptatie van een claim door de verzekeraar
Een claim gerelateerd aan een ziekte of lichamelijke verwonding die geleidelijk is opgetreden of niet 
veroorzaakt is door een specifiek of plotseling ongeval
Boetes, straffen, compensatie of kosten die een Verzekerde worden opgedragen te betalen door een 
rechtbank of andere autoriteit
Een Verzekerde Gebeurtenis opzettelijk teweeg gebracht door een Verzekerde
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Een proces dat de Verzekerde voert waarmee de verzekeraars of de Vertegenwoordiger niet hebben 
ingestemd of waar de Verzekerde iets onderneemt dat hinderlijk is voor de verzekeraars of de 
Vertegenwoordiger
Een claim gerelateerd aan vermeende oneerlijkheid of vermeend gewelddadig gedrag van de 
Verzekerde
Een claim gerelateerd aan schriftelijke of mondelinge uitlatingen die schade berokkenen aan de 
reputatie van de Verzekerde
Een meningsverschil met de verzekeraars niet behandeld onder Voorwaarde 4.16 hieronder
Een aanvraag voor een juridische herziening
Alle Kosten en Uitgaven opgelopen wanneer de Vertegenwoordiger de claim behandelt onder een 
contingency honorarium arrangement
Een claim tegen de verzekeraars of hun verzekeringsagenten en bemiddelaars
Een claim gerelateerd aan Deep Vein Thrombosis
Een claim tegen de Verzekerde voor een niet-duik activiteit
Alle claims gemaakt of rechtsvorderingen in eerste instantie ingesteld binnen de rechtsgebieden van 
de Verenigde Staten van Amerika of Canada, noch een uitspraak of vonnis tot het uitvoeren van een 
uitspraak in die gebieden door middel van wederkerig vonnis overeenkomst of anderszins.

4 — Voorwaarden uitsluitend van toepassing op Sectie 1
De Verzekerde moet:

Iedere gebeurtenis proberen te voorkomen waaruit een claim zou kunnen volgen
Redelijke stappen ondernemen om ieder bedrag dat de verzekeraars moeten uitkeren zo laag 
mogelijk te houden
Alles waar de verzekeraars om vragen, schriftelijk toe te zenden
De verzekeraars zo spoedig mogelijk de volledige details verstrekken van een claim en de 
verzekeraars iedere informatie verschaffen die de verzekeraars nodig hebben.

De verzekeraars kunnen op elk gewenst moment uit naam van een Verzekerde iedere claim of 
rechtzaak overnemen en uitvoeren en kunnen over een claim onderhandelen uit naam van een 
Verzekerde.
De Verzekerde is vrij in het kiezen van een Vertegenwoordiger (door de naam en het adres van een 
geschikt, gekwalificeerd persoon aan de verzekeraars toe te zenden) indien:

de verzekeraars instemmen met het instellen van een gerechtelijke procedure en het nodig is 
dat een advocaat de belangen van de Verzekerde in die zaak behartigt;
of
Indien er tegenstrijdige belangen zijn kunnen de verzekeraars, in uitzonderlijke 
omstandigheden, ervoor kiezen de keuze van de Verzekerde niet te accepteren. Als er een 
verschil van mening betreffende over de keuze van Vertegenwoordiger in deze 
omstandigheden mag de Verzekerde een ander geschikt gekwalificeerd persoon kiezen.

In alle omstandigheden, behalve die in 4.3 hierboven, staat het de verzekeraars vrij een 
Vertegenwoordiger te kiezen.
Een Vertegenwoordiger wordt aangesteld door de verzekeraars om de Verzekerde te 
vertegenwoordigen in overstemming met de standaard voorwaarden van aanstelling van de 
verzekeraars. De Vertegenwoordiger moet ten alle tijden volledig samenwerken met de verzekeraars.
De Verzekeraars staan in direct contact met de Vertegenwoordiger.
De Verzekerde moet volledig samenwerken met de verzekeraars en moet de verzekeraars op de 
hoogte houden van de voortgang van de claim.
De Verzekerde moet de Vertegenwoordiger alle instructies geven die de verzekeraars vereisen.
De Verzekerde moet de verzekeraars op de hoogte stellen als iemand aanbiedt de claim te schikken.
Als de Verzekerde een redelijk aanbod tot schikking van de claim niet accepteert, kunnen de 
verzekeraars weigeren verder Kosten en Uitgaven terug te betalen.
De Verzekeraars kunnen besluiten de Verzekerde het bedrag van de schade dat de Verzekerde claimt, 
of dat tegen hem geclaimd wordt, uit te keren in plaats van een rechtzaak te starten of door te zetten.
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De Verzekerde moet de Vertegenwoordiger vertellen de Kosten en Uitgaven te laten taxeren, vast te 
stellen of controleren indien de verzekeraars daarom vragen.
De Verzekerde moet iedere stap ondernemen om de Kosten en Uitgaven die de verzekeraars moeten 
betalen te verhalen en moet de verzekeraars alle verhaalde Kosten en Uitgaven terug betalen.
Als de Vertegenwoordiger weigert nog langer de Verzekerde te vertegenwoordigen of als de 
Verzekerde een Vertegenwoordiger ontslaat wordt de dekking die de verzekeraars geven direct 
beëindigd, tenzij de verzekeraars instemmen met het aanstellen van een andere Vertegenwoordiger.
Als de Verzekerde een claim schikt of intrekt zonder de instemming van de verzekeraars, of geen 
passende instructies aan een Vertegenwoordiger geeft, wordt de dekking verstrekt door de 
verzekeraars direct beëindigd en hebben de verzekeraars het recht alle Kosten en uitgaven die de 
verzekeraars hebben betaald te verhalen.
Als de verzekeraars en de Verzekerde het niet eens zijn over de keuze van een Vertegenwoordiger, of 
over de behandeling van een claim, kunnen de verzekeraars en Verzekerde een ander geschikt 
gekwalificeerd persoon kiezen om de zaak te beslissen. Verzekeraars en de Verzekerde moeten 
beiden schriftelijk instemmen met de keus van deze persoon. Bij gebrek hieraan zullen de 
verzekeraars de president van een relevante nationale juridische organisatie vragen om een geschikt 
gekwalificeerd persoon te kiezen. Alle kosten voor het oplossen van de onenigheid moeten voldaan 
worden door de partij wiens argument van de hand gewezen werd.
De verzekeraars kunnen, naar het oordeel van de verzekeraar, van de Verzekerde eisen op hun kosten 
het oordeel te vragen van een advocaat of ander geschikt gekwalificeerd persoon, verkozen door de 
Verzekerde en de verzekeraars, betreffende de merites van een claim of rechtzaak. Als de gekozen 
persoon’s mening aangeeft dat het meer dan waarschijnlijk is dat de Verzekerde een 
schadevergoeding zal krijgen (of een andere juridische genoegdoening waar de verzekeraars mee 
ingestemd hebben), of om met succes een verdediging te voeren zullen de verzekeraars de kosten 
van het verkrijgen van het oordeel vergoeden.
De verzekeraars vergoeden geen claim gedekt door een andere polis of een claim die gedekt zou zijn 
door een andere polis als deze dekking niet bestaan had.Deze Sectie valt onder het recht van uw Land 
van Residentie.
Behalve de verzekeraars is de Verzekerde de enige persoon die alles of een deel van deze sectie kan 
afdwingen en de rechten en voordelen die eruit voortvloeien of ermee verband houden.
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2 . WETTELIJKE / BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
1 — Dekking

De Verzekeraars komen hierbij overeen alle bedragen te vergoeden die de Verzekerde civielrechtelijk 
of juridisch verplicht is te betalen als gevolg van een niet opzettelijk lichamelijk letsel of schade aan 
eigendommen ontstaan tijden het aanbieden van Duikcentrumdiensten in uw Land van Bedrijfsvoering
of elders ter wereld, tot aan de Vergoedingslimiet in het Polisaanhangsel.

De schadeloosstelling onder deze Sectie van de Polis is uitgebreid en om ook aansprakelijkheid te 
omvatten voor:

enig persoon of bedrijf voortkomend uit de uitvoering van een contract met de Verzekerde
waarvan het primaire doel is uitsluitend het bieden van werk, of het gaat om een werknemer, 
leerling of iemand die bezig is aan een studie of werkervaring;
een zelfstandige die werkt voor en onder toezicht van de Verzekerde waaronder vrijwillige 
arbeiders of vrijwilligers tijdens het werken voor de Verzekerde met betrekking tot de 
Duikcentrumdiensten;
de directeuren en/of functionarissen van de Verzekerde in hun privé capaciteit voortkomend uit 
werk uitgevoerd voor hun door werknemers van de Verzekerde;
een concessionaris alsof die concessionaris genoemd is als aanvullend verzekerde;
veroorzaakt door of voortkomend uit een instructie of advies of gebrek aan advies gegeven 
door of uit naam van de Verzekerde tijdens het aanbieden van Duikcentrumdiensten.

Erfaansprakelijkheid 
Als het aanhangsel bij de polis “Erfaansprakelijkheid” aangeeft, zoals inbegrepen in de 
“Dekkingsuitbreidingen” sectie, dan omvat deze polis ook jouw wettelijke aansprakelijkheid als 
eigenaar en/of manager van het duikcentrum gespecificeerd in het Polisaanhangsel als de 
“Bedrijfslocatie”. Dergelijke wettelijke aansprakelijkheid is voor lichamelijke verwondingen door 
ongevallen jegens een derde partij en/of onopzettelijk verlies van of schade jegens materieel 
eigendom van derden. Deze dekkingsuitbreiding is op voorwaarde dat alle gladde en/of natte 
oppervlaktes beveiligd zijn door middel van antislip materiaal.
Altijd vooropgesteld dat:

dekking onder deze sectie zal niet toegepast worden in die mate dat de aansprakelijkheid 
gedekt is onder enig andere bestaande verzekering en dat de dekking altijd onderhevig is aan 
de voorwaarden, dekking, uitsluitingen en condities daarin;
de licenties voor beroep, werken als of werkgelegenheid van uw land van bedrijfsvoering en/of 
waar u beroepsmatig werkzaam bent, in acht worden genomen en worden gerespecteerd;
deze schadeloosstelling omvat niet een uitspraak of bevel door een rechtbank bij wijze van 
erkenning of dwang (door een handeling of anderszins) van een uitspraak reeds eerder gedaan 
door een rechtbank in een Gebied niet gedekt door deze Polis;
juridische honoraria en andere kosten gemaakt voor de juridische bijstand van de Verzekerde
worden uitgekeerd tot en niet hoger dan de Limiet van Schadeloosstelling opgenomen in het 
Aanhangsel van de Polis.

Werken met Duikboten
Als het Polisaanhangsel “Duikboot dekking” aangeeft als onderdeel van de “Uitbreidingen van 
Dekking” sectie, zal Verzekeraar de Verzekerde schadeloosstellen voor wat betreft niet opzettelijk 
lichamelijk letsel van een derde en/of voor niet opzettelijk verlies van of schade aan duikmaterialen 
eigendom van een derde voortkomend uit of door het gebruik van de Duikboot niet langer dan vijftien 
(15) meter eigendom van of in bedrijf bij de Verzekerde in verband met het aanbieden van de
Verzekerde van Duikcentrumdiensten, op voorwaarde dat de Verzekerde geen andere verzekering
heeft die het verlies dekt;
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Vermits dat, als voorwaarde uitgaand boven de aansprakelijkheid van de Verzekerde:
de persoon die de Duikboot vaart de juiste licentie of kwalificaties daarvoor heeft;
de Duikboot gevaren wordt binnen de territoriale wateren van uw Land van Bedrijfsvoering;
de Duikboot zeewaardig is en uitsluitend wordt gebruikt voor het doel waarvoor hij bedoeld is, 
met het juiste aantal mensen aan boord;
iedere claim een eigen risico en een Uitkeringslimiet heeft die opgenomen is in het 
Polisaanhangsel.

Deze uitbreiding omvat en dekt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door of direct of indirect 
voortkomend uit: 

Enigerlei verontreiniging van een Duikboot; 
Overtreding van enigerlei regel- of wetgeving die van de Verzekerde een verplichte verzekering 
eist.

Search & Rescue
Voor de doeleinden van deze verzekeringsdekking houdt Sportduiker in de klant van het Verzekerde
duikcentrum die een Duikactiviteit onderneemt.
Als het Polisaanhangsel “Search and Rescue” dekking aangeeft onder de “Uitbreidingen van Dekking” 
sectie komt de Verzekeraar hierbij overeen aan Verzekerde redelijke kosten voor Opspring en Berging 
van het stoffelijk overschot van de sportduiker te vergoeden krijgt, ongeacht of die al dan niet 
succesvol was, als de Verzekerde burgerlijk of gerechtelijk tot betalen verplicht is als gevolg van een 
Ongeval tijdens een Duikactiviteit en tijdens het aanbieden van Duikcentrumdiensten in het Land van 
Bedrijfsvoering.
Deze dekking is op voorwaarde van:

De sportduiker Duikactiviteiten uitvoert binnen de limieten van zijn brevettering
De sportduiker een verzekering heeft die zijn Duikactiviteiten dekt, inclusief dekking voor 
Search & Rescue
Het Ongeval zich voordoet terwijl de Verzekerde Duikclubactiviteiten aan de sportduiker 
aanbiedt en de Duikactiviteit uitgevoerd wordt binnen de uitvoeringsstandaards van de 
Duikorganisatie
De Verzekeraars zullen een bijdrage vragen van enige andere verzekering op naam van de 
sportduiker, in welk geval de dekking uitsluitend van toepassing is op het bedrag uitgaande 
boven het bedrag uitgekeerd door de verzekeringspolis van de sportduiker.

Deze dekking sluit uit en dekt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door of direct of indirect voortkomend 
uit:

Enigerlei activiteit die de sportduiker onderneemt of eraan deelneemt:
Voor zee-, land- of luchtmacht diensten of operaties
Voor beroepsvisserij
Voor recordpogingen van enigerlei aard
Buiten de definitie van technisch duiken
Voor commerciële, industriële of enige andere zakelijke doeleinden

Gebruik van onderwatertransportmiddelen al dan niet bediend of gebruikt door de sportduiker, behalve 
voor onderwaterscooters voor individueel gebruik.

2 — Uitsluitingen uitsluitend van toepassing op Sectie 2
De verzekering onder deze Sectie dekt geen aansprakelijkheid voor:

Lichamelijke Verwonding of Ziekte toegebracht aan een ieder voortkomend uit en tijdens zijn/haar 
dienstverband bij de Verzekerde of aan een ieder voortkomend uit of tijdens zijn/haar dienstverband 
of deelname aan de uitvoering van een contract met de Verzekerde, waarbij het primaire doel is 
uitsluitend het verschaffen van arbeid.
Verlies van of schade aan eigendommen in bezit van de verzekerde of toevertrouwd aan de zorgen, 
beheer of controle van de verzekerde:

eigendom van de werknemer;
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pand niet in eigendom of gehuurd door de verzekerde, maar tijdelijk door hen in gebruik voor de 
uitoefening van hun activiteit.

Lichamelijke verwonding of ziekte en/of verlies van of schade aan eigendommen:
veroorzaakt door het bezit van of omgaan met door of uit naam van de Verzekerde van een 
voertuig waarvoor een verzekering vereist is volgens een wegenverkeerswet als hij op de weg is 
binnen de bedoeling van deze wetgeving;
Veroorzaakt door het in eigendom hebben of bedienen van door of namens de Verzekerde van 
een vliegtuig of vaartuig tenzij het Polisaanhangsel “ Duikboot dekking” aangeeft als inbegrepen 
onder de “Uitbreidingen van Dekking” sectie.

Lichamelijke verwondingen of ziekte en/of schade aan Eigendommen voortkomend uit (nadat ze niet 
meer in het bezit of onder controle van de Verzekerde waren) goederen of producten ontworpen, 
gefabriceerd, geconstrueerd, veranderd, gerepareerd, geserviced, behandeld, verkocht, geleverd of 
gedistribueerd door de Verzekerde.
Persoonlijke verwondingen of lichamelijke verwondingen of verlies van, schade aan, of verlies van het 
gebruik van eigendommen direct of indirect veroorzaakt door lekkage, verontreiniging of contaminatie, 
mits altijd dat deze alinea niet toegepast wordt op de aansprakelijkheid voor persoonlijke 
verwondingen of lichamelijke verwondingen of het verlies van of fysieke schade aan of de 
verwoesting van tastbare eigendommen, of het verlies van het gebruik van dergelijke eigendommen 
beschadigd of verwoest, waar dergelijke lekkage, verontreiniging of contaminatie veroorzaakt wordt 
door een plotselinge, niet bedoelde en onverwachte gebeurtenis tijdens de Periode van deze 
Verzekering.
De kosten van het verwijderen, ongedaan maken of schoonmaken van lekkende, verontreinigende of 
contaminerende substanties tenzij de lekkage, verontreiniging of contaminatie veroorzaakt wordt door 
een plotselinge, onbedoelde en onverwachte gebeurtenis tijdens de periode van de Verzekering.
Boetes, straffen, als straf of afschrikwekkend bedoelde kosten.
Iedere commerciële of professionele activiteit uitgeoefend door de Verzekerde anders dan het 
aanbieden van Duikcentrumdiensten zoals vastgelegd in de Polis.
Alle claims gemaakt of rechtsvorderingen in eerste instantie ingesteld binnen de rechtsgebieden van 
de Verenigde Staten van Amerika of Canada, noch een uitspraak of vonnis tot het uitvoeren van een 
uitspraak in die gebieden door middel van wederkerig vonnis overeenkomst of anderszins.
Erfaansprakelijkheid - voor jouw wettelijke aansprakelijkheid als eigenaar &/of manager van iedere 
locatie van onopzettelijke lichamelijke verwonding van een derde partij en/of onopzettelijke verlies of 
schade aan materieel eigendom van een derde. Deze uitsluiting is niet van toepassing als het 
Aanhangsel van de Polis onder de “Dekkingsuitbreidng” sectie specifiek stelt dat 
“Erfaansprakelijkheid”inbegrepen is, is welk geval iedere toegekende dekking onderhevig is aan de 
condities en beperkingen van Clausule 4 of de Dekkingssectie hierboven.

3 — Memorandum uitsluitend van toepassing op Sectie 2
De Verzekeraars  keren ook uit met betrekking tot iedere handeling of omissie die een gebeurtenis 
veroorzaakt of eraan gerelateerd is die het onderwerp kan zijn voor schadeloosstelling onder deze Sectie van 
de Polis, alle juridische kosten gemaakt in de Europese Unie of het Europese Economische Gebied of in een 
ander land vastgelegd in het polisaanhangsel met hun toestemming voor:

vertegenwoordiging bij een Lijkschouwing of Onderzoek naar ongeval met Fatale afloop;
verdediging in alle rechtzaken in een rechtbank.

4 — Voorwaarden uitsluitend van toepassing op Sectie 2
LIMIET SCHADELOOSSTELLING CLAUSULE — De totale aansprakelijkheid van de verzekeraars onder 
deze sectie tot het betalen van schades en of kosten, honoraria en uitgaven van de eisers zal de som 
genoemd in het aanhangsel niet overschrijden betreffende ieder van de claims of reeks van claims 
tegen de Verzekerde voorkomend uit één gebeurtenis.
GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID — In het geval schade is veroorzaakt door bijkomende 
oorzaken behalve het gedrag van de verzekerde, zal de dekking uitsluitend van toepassing zijn binnen 
de limieten van het percentage van het aandeel van de verantwoordelijkheid dat uiteindelijk 
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vastgesteld wordt en toegerekend wordt aan de verzekerde, zelfs in het geval dat iedere 
uitkeringsverplichting van de verzekerde gedeeld wordt en hij verplicht is het volledige bedrag terug te 
betalen.
KRUISAANSPRAKELIJKHEID CLAUSULE — Hierbij wordt verklaard en toegezegd dat indien meer dan 
één partij genoemd is als “de Verzekerde”dekking onder deze sectie toegepast zal worden alsof 
individueIe Verzekeringen afgesloten zijn voor iedere zodanige partij. Altijd vooropgesteld dat de 
totale aansprakelijkheid van de Verzekeraar de Aansprakelijkheidslimieten genoemd in het 
Aanhangsel niet overschrijdt.
SCHADELOOSSTELLING VOOR CONCESSIONARISSEN CLAUSULE — Er wordt hierbij verklaard en 
toegezegd dat concessionarissen zoals gedefinieerd hieronder beschouwd worden als 
medeverzekerd onder deze Polis. Waar aansprakelijkheid voor duikactiviteiten toevalt aan een 
Concessionaris, is de genoemde Concessionaris onderworpen aan de voorwaarden, uitsluitingen en 
condities van deze Polis. Dekking onder deze clausule is alleen van toepassing voor zover de 
wettelijke / burgerlijke aansprakelijkheid in eerste plaats de verantwoordelijkheid van de Verzekerde
was. Onder deze clausule betekent Concessiehouder een persoon, bedrijf of stichting die u 
toestemming heeft gegeven tot het beheren van een Concessiehouders hotel, vakantiedorp, 
toeristfaciliteit, cruiseschepen, live-aboards of andere vrijetijdsfaciliteiten, niet zijnde gevestigd in de 
VS of Canada.
EIGENAARS AANSPRAKELIJKHEID — Hierbij wordt verklaard en toegezegd dat de eigenaren van 
waterwegen, bassins, zwembaden of andere plaatsen gebruikt voor het organiseren van een 
duikactiviteit worden beschouwd als zijnde verzekerd tot de limiet van de polis voor de wettelijke / 
burgerlijke aansprakelijkheid van de Verzekerde voor verlies of schade aan dergelijk eigendom van de 
eigenaar mits deze plekken tijdelijk gebruikt worden en niet eigendom zijn van of gehuurd door de 
Verzekerde met duikactiviteiten als doel.
CLAIMS PROCEDURE CLAUSULE — De Verzekerde zal de Verzekeraars zo spoedig mogelijk 
schriftelijk op de hoogte stellen, met volledige details van het plaatsvinden van een gebeurtenis die 
waarschijnlijk zal leiden tot een claim onder de Sectie of van de ontvangst door de Verzekerde van 
kennisgeving van een claim en van het instellen van een rechtzaak tegen de Verzekerde. 
De Verzekerde zal geen aansprakelijkheid toegeven voor of toestemmen in een schikking betreffende 
een claim zonder de schriftelijke toestemming van de Verzekeraars, die het recht hebben om in naam 
van de Verzekerde de verdediging van een claim op zich te nemen en een vervolging in te stellen ten 
bate van de Verzekerde betreffende een claim voor schadeloosstelling of schadevergoeding of anders 
wegens een derde partij en zal volledige volmacht hebben in het uitvoeren van onderhandelingen en 
maatregelen en schikking van een claim. De Verzekerde zal de Verzekeraars die informatie en 
assistentie geven die de Verzekeraars redelijkerwijs eisen.
EIGEN RISICO CLAUSULE — De schadeloosstelling voorzien in de Sectie van de Polis dekt niet het 
bedrag van het Eigen Risico genoemd in het Aanhangsel dat afgetrokken zal worden van iedere claim 
voor Verlies of Schade aan eigendommen.
Schadeloosstelling voor deelnemers — Wij stellen iedere deelnemer schadeloos met betrekking tot 
zijn wettelijke aansprakelijkheid voor Verwonding of Schade toegebracht aan een andere deelnemer 
voortkomend uit enigerlei duikactiviteit, onder de voorwaarden van deze polis maar alleen als een 
dergelijke deelnemer geen recht op schadeloosstelling heeft onder een andere Polis. Een deelnemer is 
iedereen die onder uw actieve supervisie of instructie staat of die deelneemt aan uw duikactiviteiten
of promotie evenementen.
VERVOLGSCHADE — Alle claims voortkomend uit of toe te schrijven aan hetzelfde verlies of oorzaak 
vormen vervolgschade en zullen door deze polis beschouwd worden als één enkel schadegeval 
ongeacht het aantal getroffen partijen, eisers of begunstigden.
ONTDEKKING CLAUSULE — De schadeloosstelling voorzien onder deze sectie van de polis zal 
plaatsvinden gedurende 60 maanden na het vervallen van de verzekering uitsluitend betreffende 
verliezen ontstaan voor het einde van deze verzekering. Alle claims door u ontvangen met betrekking 
tot verliezen die zich voordeden voor de vervaldatum van uw verzekering en aan ons gemeld 
gedurende deze 60 maanden periode zullen beschouwd worden als gemaakt tijdens de 
Verzekeringstermijn afhankelijk van dat u voldoet aan alle Polis voorwaarden, uitsluitingen en 
condities waaronder uw verplichting tot ons direct op de hoogte te stellen zodra u zich bewust wordt 
van een verlies dat kan uitlopen op een claim onder deze polis.
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b.

Verzekeraars’s rechten —  in geval van een claim
De Verzekeraar heeft het recht, maar is niet verplicht, uit naam van de Verzekerde de 
verdediging of schikking van een claim voor schadeloosstelling of schade of anderszins ten 
eigen bate over te nemen en uit te voeren en heeft volledige vrijheid in het uitvoeren van een 
gerechtelijke procedure en in het verkrijgen van een schikking na een claim.
De Verzekeraar kan op ieder moment de Verzekerde in verband met een claim of serie claims 
onder sectie 2 het bedrag van de Limiet van Schadeloosstelling (na aftrek van een bedrag of 
bedragen reeds uitbetaald als schadevergoeding) uitbetalen of een lager bedrag waarvoor een 
dergelijke claim vereffend kan worden en nadat een dergelijke betaling gedaan is zal de 
Verzekeraar afstand doen van de uitvoering en controle en niet langer aansprakelijk zijn met 
betrekking tot een dergelijke claim of claims behalve voor de betaling van de Kosten van 
Verdediging verhaalbaar of opgelopen voor de datum van een dergelijke uitbetaling. 
De aansprakelijkheid van de Verzekeraar om de Kosten van Verdediging te voldoen waar de 
Limiet van Schadeloosstelling overschreden werd en betaald moeten worden en de 
Verzekeraar niet haar rechten onder deze Voorwaarde heeft uitgeoefend, zal beperkt worden 
tot een zodanig deel in verhouding tot de voornoemde Kosten van Verdediging tot het bedrag 
betaald om de claim of reeks claims te voldoen.
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3 . DUIKRISICO’S VOOR PROEFDUIK KLANTEN
ALLEEN VAN TOEPASSING INDIEN DE PROEF/INTRODUIKDEKKING AANGETEKEND IS IN HET 
POLISAANHANGSEL

Onder deze clausule is de definitie van Duikactiviteit beperkt tot Recreatieve Proefduiken (of 
soortgelijke beperkte proefduiken) tot een maximum diepte toegestaan door uw Duikorganisatie, maar 
in geen geval dieper dan 15m.
Daarnaast houdt Proefduik klant in de klant van het Verzekerde Duikcentrum die deelneemt aan een 
Duikactiviteit zoals hierboven gedefinieerd.

1 — Dekking
Uw Proefduikcliënt is gedekt voor Medische Uitgaven die hij/zij moet betalen en waarvan wij besluiten om uit 
zijn naam te betalen in het land waar de Ongeval zich heeft voorgedaan en voortkomend uit een Duikactiviteit
tijdens de looptijd van de verzekering. Deze kosten moeten zijn voor eerste hulp, medische, chirurgische, 
hyperbare en ziekenhuis- of kliniekkosten, nood tandartsbehandeling, noodvervoer per ambulance (of per 
andere hulpverleningsdienst), verpleeghuis en verpleegkosten.

2 — Voorwaarden uitsluitend van toepassing op Sectie 3
Als de gevolgen van een ongeval verergerd worden door een reeds voor het ongeval bestaande 
conditie of fysieke handicap van de proefduik klant zal het bedrag van enige compensatie uit te keren 
onder deze sectie als gevolg van de gevolgen van het ongeval het bedrag zijn dat redelijkerwijze 
beschouwd kan worden als zijnde uit te keren als dergelijke gevolgen niet zodanig verergerd zouden 
zijn.
Kennisgeving aan de assuradeuren moet geschieden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van 
ieder ongeval dat leidt of kan leiden tot medische kosten binnen de strekking van deze clausule, en de 
proefduik klant moet zich zo snel mogelijk onder behandeling stellen van een passend gekwalificeerd 
medicus.
Het is een voorwaarde onlosmakelijk verbonden aan de aansprakelijkheid van verzekeraars tot het 
uitkeren van compensatie aan de proefduik klant of zijn vertegenwoordigers, dat alle medische 
dossiers, aantekeningen en correspondentie betreffende het onderwerp van de claim of een reeds 
bestaande kwaal beschikbaar gesteld worden aan iedere medisch adviseur aangesteld door of 
namens de assuradeuren en dat een dergelijk medisch adviseur, met het oog op het onderzoeken van 
de claim, wordt toegestaan om zo vaak als nodig wordt geacht, de persoon van de proefduik klant te 
onderzoeken.
Iedere fraude, onjuiste verklaring of verzwijging door de verzekerde of de proefduik klant betreffende 
iedere zaak vallend onder deze sectie of verband houdend met het leggen van een claim daaronder zal 
deze sectie nietig verklaren in zoverre dit van toepassing is op de desbetreffende proefduik klant.
Indien de bovengenoemde proefduik klant ten tijde van het verzekerde voorval ook recht heeft op het 
ontvangen van schadevergoeding van een andere verzekeraar keren wij slechts het bedrag uit dat niet 
door hun gedekt is en iedere aftrekpost door hun toegepast.
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4 . DUIKRISICO’S VOOR CURSIST KLANTEN
SLECHTS VAN TOEPASSING OP EEN CURSIST DIE ONLINE IS AANGEMELD VIA DE MYDAN SECTIE OP 
www.daneurope.org  EN UITSLUITEND TOT HET MAXIMUM AANTAL CURSISTEN AANGEGEVEN IN HET 
ROOSTER

Onder deze clausule is de definitie van Duikactiviteit beperkt tot Recreatieve Instructie tot een 
maximum diepte gelijk aan die toegestaan is door uw Duikorganisatie.
Bovendien houdt Cursist Klant in de klant van het Verzekerde Duikcentrum tijdens een Duikactiviteit
zoals hierboven vastgelegd en uitsluitend voor instructie doeleinden, tot het PADI Divemaster (of 
equivalent) niveau en exclusief technische duikcursussen.

1 — Dekking
Uw Cursist Cliënt is gedekt voor Medische Uitgaven die hij/zij moet betalen en waarvan wij besluiten om uit 
zijn naam te betalen in het land waar de Ongeval zich heeft voorgedaan en voortkomend uit een Duikactiviteit
tijdens de looptijd van de verzekering. Deze kosten moeten zijn voor eerste hulp, medische, chirurgische, 
hyperbare en ziekenhuis- of kliniekkosten, nood tandartsbehandeling, noodvervoer per ambulance (of per 
andere hulpverleningsdienst), verpleeghuis en verpleegkosten.

2 — Voorwaarden uitsluitend van toepassing op Sectie 4
Als de gevolgen van een ongeval verergerd worden door een reeds voor het ongeval bestaande 
conditie of fysieke handicap van de cursist-klant zal het bedrag van enige compensatie uit te keren 
onder deze sectie als gevolg van de gevolgen van het ongeval het bedrag zijn dat redelijkerwijze 
beschouwd kan worden als zijnde uit te keren als dergelijke gevolgen niet zodanig verergerd zouden 
zijn.
Kennisgeving aan de assuradeuren moet geschieden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van 
ieder ongeval dat leidt of kan leiden tot medische kosten binnen de strekking van deze clausule, en de 
cursist-klant moet zich zo snel mogelijk onder behandeling stellen van een passend gekwalificeerd 
medicus.
Het is een voorwaarde onlosmakelijk verbonden aan de aansprakelijkheid van assuradeuren tot het 
uitkeren van compensatie aan de cursist-klant of zijn vertegenwoordigers, dat alle medische dossiers, 
aantekeningen en correspondentie betreffende het onderwerp van de claim of een reeds bestaande 
kwaal beschikbaar gesteld worden aan iedere medisch adviseur aangesteld door of namens de 
verzekeraars en dat een dergelijk medisch adviseur, met het oog op het onderzoeken van de claim, 
wordt toegestaan om zo vaak als nodig wordt geacht, de persoon van de cursist-klant te onderzoeken.
Iedere fraude, onjuiste verklaring of verzwijging door de verzekerde of de cursist-klant betreffende 
iedere zaak vallend onder deze sectie of verband houdend met het leggen van een claim daaronder zal 
deze sectie nietig verklaren in zoverre dit van toepassing is op de desbetreffende cursist-klant.
Indien de bovengenoemde cursist-klant ten tijde van het verzekerde voorval ook recht heeft op het 
ontvangen van schadevergoeding van een andere verzekeraar keren wij slechts het bedrag uit dat niet 
door hun gedekt is en iedere aftrekpost door hun toegepast.
Dekking geldt uitsluitend indien:

De opleidingscursus geen enkele vorm van Technisch Duiken omvat.
De cursist-klant correct is geregistreerd door de verzekerde in de MyDAN sectie op 
www.daneurope.org.
Het ongeval zich voordoet terwijl de verzekerde duikclubdiensten aan de cursist-klant aanbiedt.

De dekking begint op de datum van registratie van de cursist-klant in de MyDAN sectie van 
www.daneurope.org en eindigt op de datum van succesvol afronden van de cursus of na 90 dagen na 
de registratiedatum of bij verlopen van deze polis, welke hiervan de eerste is.

20201504-Club

http://www.daneurope.org
http://www.daneurope.org
http://www.daneurope.org


DEKKINGSECTIES – DUIKRISICO’S VOOR CURSIST KLANTEN –  23

1.

a.
b.

c.

3 — Hoe een Claim in te dienen – Sectie 3 & 4
Indien er omstandigheden zijn die aanleiding kunnen zijn tot een claim onder deze polis moet de verzekerde
(of zijn/ haar juridische of persoonlijke vertegenwoordigers) betreffende iedere claim:

zodra het praktisch mogelijk is, maar binnen 14 werkdagen van desbetreffende situatie, contact 
opnemen met de administrator:

Daarbij kort de desbetreffende situatie beschrijven en een schadeformulier aanvragen
als er contact wordt opgenomen met de Administrator vermeld dan het DAN 
lidmaatschapsnummer of het Polisnummer vermeld on het Verzekeringscertificaat of het 
Polisblad van het Duikcentrum en vermeld dat de gewonde uw Proefduik- of Cursist Klant is
vul het schadeformulier in en stuur het terug met alle ontvangstbewijzen, beoordelingen, 
medische rapporten, politie- en andere rapporten voor zover van toepassing en vereist door de 
verzekeraar.

Medische kosten claims – de verzekeraar MOET via haar 24/7 Emergency Operating Centre GEÏNFORMEERD 
WORDEN VOORDAT de proefduik- of cursist-klant als patiënt in een ziekenhuis, kliniek of verpleeghuis wordt 
opgenomen. 

VOOR ASSISTENTIE BEL DE 24/7 HOTLINE VERMELD OP UW DAN KAART
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