
Verhuur duikmateriaal 
Naam: 
Adres: 
Postcode + woonplaats: 
Tel: 
Brevet:                                                                                             Brevet gezien:  ja  /  nee 
Uirusting meegenomen:     Datum:                                             Tijd: 
Uitrusting terug:                  Datum:                                             Tijd: 
 

Artikel Aantal Dag Weekend Week 
Natpak  13,= 26,= 65,= 
Stabjack  9,= 18,= 40,= 
Automaat + octopus + console  12,= 24,= 55,= 
Handschoenen  4,= 8,= 20,= 
Schoenen  5,= 10,= 22,= 
Buitenvinnen  5,= 10,= 22,= 
Masker + snorkel  5,= 10,= 22,= 
Lood + gordel kg 5,= 10,= 22,= 
Mes  3,= 6,= 15,= 
Fles – 7/10 (leeg)  6,= 12,= 30,= 
Krat / tas  1,50 3,= 7,50 
 

Artikel Aantal Dag Weekend Week 
Binnenvinnen  4,= 8,= 15,= 
Shorty  7,= 14,= 30,= 
Droogpak + cap + inflatorslang  23,= 43,= 120,= 
Onderpak (bij droogpak)  ------ ------- ------- 
Enkellood (paar)  3,- 6,= 15,- 
Lamp (excl batterijen)  10,= 20,= 45,= 
Backuplamp (excl. batterijen)  5,= 10,= 20,= 
Computer ( € 100,- borg )  15,= 30,= 65,= 
Wrakreel  3,= 6,= 15,= 
Schrijflei  0,50 1,= 2,50 
Diversen     
     
 

Totaal € € € 

Korting tijdens cursus  20% - € - € - € 

Totaal tijdens cursus € € € 

Clubleden  
Clubleden zwembad of clubduik ( 5 resp. 10 euro) 

50% - € - € - € 
 

Flesvulling + € + € + € 

Te betalen € € € 

Betaald: ja / nee 

Beschadigingen / gebreken: 

 



Spelregels: 
 
● Wil je materiaal huren reserveer dit dan op tijd: dit geldt ook voor cursusduiken en 

“Tuimelduiken” 
● Je moet je aan de afgesproken tijden houden voor het halen en terugbrengen van het 

materiaal, vaak zal een ander het materiaal voor of na jou gehuurd hebben, het is prettig als 
niemand hoeft te wachten. 

● Een dag huren  betekent:  
1. het materiaal ophalen op de dag zelf of maximaal een half uur voor sluitingstijd van de 

dag ervoor. 
2. Het materiaal terugbrengen op de dag zelf. 

● Bij beschadiging van het materiaal betaal je de reparatiekosten, controleer daarom zelf van 
tevoren het materiaal wat je meeneemt en vergeet ons niet te melden als er iets bij het ophalen 
al beschadigd is! 

● Bij verlies of onherstelbare beschadiging van het materiaal betaal je 60% van de nieuwprijs. 
● Bij terugbrengen zorg je er zelf voor dat het materiaal goed gespoeld wordt en op z’n plaats 

teruggehangen 
 

 
 
Handtekening klant                                                    Handtekening medewerker 

 


