
 
 

Introductie 

Deze huisregels verschaffen bindende informatie en regels over de volgende onderdelen: 

A. Duikseizoen 

B. Duikteam 

C. Uitrusting & materiaal 

D. Overige 

 

DUIKSEIZOEN 

Deze huisregels gelden per ingang van het duikseizoen 19-3-2018, startend op 31 maart en eindigen op 30 
september. 

 

Duiklocaties 

Per weekend is er ten minste één duikdag, volgens de informatie gegeven en/of (indien anders bepaald) in 

voorafgaande dinsdagmail. Opgeven is vanaf dit duikseizoen verplicht, zodat wij tijdig buddyparen kunnen 
samenstellen en inkopen voor bijv. de koffie en thee kunnen doen. Heb je je niet opgegeven? Dan duik je niet onder 

de vlag van Livetodive. Opgeven dient minimaal 1 dag van te voren gedaan te worden door per mail te reageren op 

de dinsdagmail. Aanmeldingen door middel van whatsapp / sms / telefoongesprek worden als niet-definitief 
beschouwd. 

 

Tijden 

De duiktijden voor dit seizoen zijn als volgt, tenzij anders vermeldt: 

• Kentering-duik: deze duiktijden worden bepaald a.d.h.v. getijden – zie dinsdagmail. 

• ‘Reguliere’-duik: 

o Crew aanwezig;  08:30 (kar aanwezig) 

o Duikteam aanwezig;  09:00 

o Briefing;   09:15 

o Duik 1;   10:00 – 11:15 

o Lunch;    12:00 – 13:00 

o Duik 2;   13:30 – 14:45 

o Opruimen;   15:15 – 16:00 

 

Vervoer 

Ieder duikteam lid is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van hem/haarzelf en het benodigde materiaal, van of naar 

de duikactiviteit. Indien dit, om welke reden dan ook, niet mogelijk is kan gevraagd worden of meerijden met de 
Livetodive crew mogelijk is. Dit geschiedt tegen een dan afgesproken vergoeding, bepaald a.d.h.v. kilometrage.  
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DUIKTEAM 

Met ingang van dit duikseizoen geldt een verplichte vrijwillige eigen bijdrage €25,- per jaar. Deze dient contant 

voldaan te worden. Na bijdrage en ondertekening van de huisregels en algemene voorwaarden, volgt de uitreiking van 

een duikteam-pas. Met deze pas wordt aangetoond dat de bijdrage voor dit duikseizoen voldaan is, men akkoord gaat 
met het huisreglement en de algemene voorwaarden. 

Wat krijg je als duikteam lid: 

• 10% korting op materiaalhuur via Livetodive. 

• Korting op vulkaarten bij Pacific in Reeuwijk. 

• Mogelijkheid tot specialty refreshment duik (bijv. diep/nacht/stroming). 

• Mogelijkheid tot toegepaste biologie duiken. 

• Thema duiken (patatduik, pizzaduik, griezelduik, BBQduik, etc). 

o Additionele bijdrage verplicht en dient op voorhand voldaan te zijn. 

• Gebruik maken van de Livetodive voorzieningen; 

o AED 

o EHBO-kit 

o Noodzuurstof 

o Overige reddings- en hulpmiddelen 

o Koffie, thee en water 

o Certificatie bij jubileumduik 

o Iedere dinsdag een duik-team email (dinsdagmail) 

o Toegang tot de Livetodive buddy whatsapp groep 

 

Wat verwachten wij van jou als duikteam lid: 

• Geldige lichamelijke keuring en duikverzekering hebt. 

• Duikuitrusting dient gekeurd / geserviced te zijn. 

• Beschikking over de juiste brevetering en duikuitrusting voor het type duik dat gepland staat. 

o Bijvoorbeeld: de ademautomaat moet EN250 gecertificeerd zijn bij diepduiken / koudwaterduiken 

(watertemperatuur beneden de 10C°). 

• Wees op tijd op de duikdagen / evenementen aanwezig. 

• Een beter milieu begint bij jezelf! 

• Gebruik eigen herbruikbare beker / mok verplicht. Plastic wegwerp bekers worden niet gewaardeerd. 

• (Plastic) afval zo veel mogelijk reduceren. 

• Met ingang van dit duikseizoen zullen er op sommige dagen tellijsten van Stichting Anemoon op de tafel 
komen te liggen waarop waarnemingen gemeld kunnen worden, vul deze in en help met het in kaart brengen 

van de Nederlandse soorten! 

 

UITRUSTING & MATERIAAL 

Grote reparaties aan de waterkant worden niet meer uitgevoerd. Uitrusting die door Livetodive gerepareerd kan 

worden, kan aangeboden worden en in overleg opgehaald worden. Indien het niet door Livetodive gerepareerd kan of 
mag worden, dien je je uitrusting zelf bij een erkende / gecertificeerde reparateur aan te bieden. Kleine reparaties 

(bijv. een kapotte O-ring, tyraps etc.) kunnen voor 1 euro (fooienpot) gekocht worden. 

• Livetodive duikteam-leden kunnen ter plaatse tegen gereduceerd tarief materiaal huren. 

o Niet-leden kunnen tegen reguliere prijzen materiaal huren. 

 



OVERIGE 

Cursussen 

Heb je het nu geldende duikseizoen een opleiding (specialties uitgesloten) bij Livetodive afgerond? 

Dan ben je de resterende maanden gratis Livetodive duikteam lid! Zo kun je je opgedane kennis 

op een veilige manier ook in de praktijk blijven beoefenen. 

Ga je voor de eerste keer in Zeeland duiken? Dan raden wij je het Discover Local Scuba 

programma ten zeerste aan; 

• 1 duik:   15 euro (excl. Materiaal) – 1:1 begeleiding door gebrevetteerde dive guide. 

• 2 duiken: 25 euro (excl. Materiaal) – 1:1 begeleiding door gebrevetteerde dive guide. 

 

DUIKVAKANTIE 

Met ingang van het duikseizoen 2018, dient de duikvakantie zelf geregeld te worden. Er zal dus, in vergelijking met 

andere jaren, geen groepsvakantie gepland worden. Dit houdt niet in dat een groepsvakantie niet meer mogelijk is; 

echter zal deze niet centraal georganiseerd worden. Ook de locatie zal niet langer vast zijn – voor meer informatie 

kun je navraag doen bij de Livetodive crew. 


