VEILIGHEIDSREGLEMENT SUB'70
Dit reglement is een aanvullend reglement op het officiële reglement van de
NOB, en is aangepast aan de structuur van de onderwatersportvereniging
SUB'70.

Artikel 1
Leden van SUB'70 die tijdens officiële duikevenementen in strijd handelen met dit reglement kunnen
strafbepalingen opgelegd krijgen.

Artikel 2
Het beoefenen van de duiksport geschiedt geheel voor risico van de beoefenaar c.q. het lid van
SUB'70. De bestuursfunctionarissen of door hen aangezochte vrijwilligers en trainers kunnen nimmer
aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, zowel tijdens officiële duiken als individuele duiken,
die uit het beoefenen van de duiksport voortvloeien.

Artikel 3
Ieder lid van SUB'70 is persoonlijk aansprakelijk voor schade door zijn/haar toedoen aan derden
ontstaan.

Artikel 4
Ieder lid dat gebruik maakt van verenigingsmateriaal is persoonlijk aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit gebruik en beheer ervan.

Artikel 5
De vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor omstandigheden voortvloeiend uit
zichtbare of onzichtbare gebreken aan verenigingsmateriaal

Artikel 6
Het is aan ieder lid aan te raden zich persoonlijk tegen duikongevallen te verzekeren, daar de
vereniging zelf hiervoor geen zorg kan dragen dan wel hiervoor verantwoordelijk gesteld kan worden.

Artikel 7
Hij/zij die lid wordt van de vereniging SUB'70, stemt er (bij aanmelding en inschrijving) mee in, noch
SUB'70 noch het bestuur c.q. trainers en begeleiders, op enige wijze aansprakelijk te zullen stellen
voor willekeurige gebeurtenissen in samenhang met te volgen duikcursussen, opleidingen en bij het
maken van clubduiken dan wel individuele duiken die mochten resulteren in verwonding, sterfte of
enigerlei andere schade die hem/haar mocht overkomen of zijn/haar familie, erfgenamen of
vertegenwoordigers, en in samenhang met de toestemming tot zijn/haar deelname aan deze
cursussen opleidingen en officiële/individuele duiken gepaard gaan, voor elke schade, letsel of
ongeval welke hem/haar kan overkomen tijdens zijn/haar deelname aan deze cursussen, opleidingen
en officiële /individuele duiken.
Benevens alle risico's daaraan verbonden, voorzienbaar of onvoorzienbaar en verder voornoemde
cursussen, opleidingen officiële/individuele duiken dan wel instanties en personen te vrijwaren van
elke schadeclaim door hem/haar persoonlijk zijn/haar familie, erfgenamen en vertegenwoordigers
welke uit zijn/haar inschrijving voor en deelname aan deze cursussen, opleidingen en
officiële/individuele duiken kunnen voortvloeien.
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