Stichting Happy Bubbles
Secretariaat:
Nieuwstad 64-1
6811 BM ARNHEM
Mobiel:
KvK nr.
Rekeningnr.

0613-718992
41053302
NL08INGB0007460534

Inschrijf formulier
Naam : ………………………………………...............................

Geboortedatum: …..…………………………........................

Roepnaam: …………………………...................................

Telefoon: …………………………............. …………………………..

Adres: ………………………………………............………………….

E-mail adres: …………………………………..............................

Pc / Plaats: …………………………………...........................
Brevettering: …..……………………………...................

Medisch gekeurd: Ja / Nee

Brevetteringsdatum: ………….……………..............

Keuringsdatum: ………………………………............................

Duikorganisatie:……………………………....................

Datum laatst gelogde duik: ........................................

Ondergetekende wenst zich in te schrijven bij Duikclub “Happy Bubbles” en aanvaart daarmee alle rechten en plichten die
vastgelegd zijn in de statuten en reglementen van de stichting. Hij/Zij verklaart van het onderstaande kennis genomen te
hebben en te aanvaarden;
1. Het beoefenen van de onderwatersport bij activiteiten georganiseerd door de stichting geschiedt op eigen risico en
verantwoording.
2. De bestuursleden en de door het bestuur aangewezen medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen welke uit
deelneming aan de activiteiten voortvloeien.
3. Iedere deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade aan derden, die door haar/zijn toedoen is ontstaan.
4. De aansprakelijkheidsvrijwaring en nadrukkelijke acceptatie van de risico’s behorende bij dit formulier dient volledig
ingevuld te worden.
5. Iedere deelnemer is verplicht zich te houden aan de standaard gedragsregels voor veilig duiken gesteld door de
duikorganisatie PADI.
6. Het lidmaatschap kan slechts schriftelijk beëindigd worden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
7. Het niet voldoen van de geldelijke verplichtingen en/of het niet jaarlijks medisch laten keuren volgens de richtlijnen van de
stichting houdt uitsluiting van de activiteiten in.
8. De contributie wordt per maand voldaan middels automatische incasso.

Plaats / Datum: ……………………………………………………………………………………. Handtekening: ……………………………………..
Handtekening ouder / voogd: ………………………………………
Doorlopende machtiging:
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Happy Bubbles, Incassant ID: NL26ZZZ410533020000,
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om
doorlopend een bedrag, met kenmerk ‘Donateurs bijdrage’, van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Stichting Happy Bubbles. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam rekening houder: ………………………………………………………………………..
IBAN : …………………………………......................................... BIC : ……………………………………………………………
Plaats / datum :……………………………………………………………………………………… Handtekening: …………………………………..……..
Vul ook de verklaring: ‘aansprakelijkheidsvrijwaring en nadrukkelijke acceptatie van risico’ in en voeg een pasfoto en een
kopie van je hoogste brevettering toe aan dit inschrijfformulier!
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Aansprakelijkheidsvrijwaring & nadrukkelijke acceptatie van risico
Ondergetekende, ………………………………………………………………………………………….., heeft kennis genomen van en
verklaart zich akkoord met het volgende:


Aan het snorkelen en sportduiken zijn (gezondheids-) risico’s verbonden. Het duiken met pers- lucht kan
onder meer decompressieziekte, embolie of andere onder- en overdrukverwondingen met zich mee
brengen. Voor sommige hiervan is behandeling in een decompressiekamer noodzakelijk.



Buitenduiken en zwembadtrainingen, die een onderdeel zijn van de lessen en/of activiteiten, kunnen op
zodanige afstand van decompressiefaciliteiten plaatsvinden dat daarmee de eventueel noodzakelijke
decompressiebehandeling vertraging oploopt. Stichting Happy Bubbles heeft ondergetekende hierbij over
het voorgaande geadviseerd en naar behoren voorgelicht.



Ondanks de, aan het snorkelen en sportduiken verbonden, risico’s wenst ondergetekende niettemin aan
door Stichting Happy Bubbles, georganiseerde activiteiten en lessen deel te nemen.



Ondergetekende realiseert zich en stemt er in toe dat Stichting Happy Bubbles niet aansprakelijk is voor de
personen- en/of zaakschade welke ondergetekende, in verband met de georganiseerde activiteiten en
lessen zou kunnen lijden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of -nalatigheid aan de zijnde van de
Stichting Happy Bubbles.



Voor zover nodig vrijwaart ondergetekende Stichting Happy Bubbles, de daaraan verbonden bestuursleden
en door deze aangewezen personen tegen aanspraken van derden ter zake.

Ondergetekende is bevoegd deze verklaring rechtsgeldig te doen dan wel heeft daartoe de nodige toestemming van
diens ouder(s) en/of voogd verkregen.

Aldus heeft ondertekende kennis genomen van het bovenstaande en deze verklaring ondertekend op

Plaats / datum: ………………………….………………………………..................……
Handtekening : ……………………………………………………..............................
Handtekening ouder / voogd: ……….…………………………….......................
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