Onderhouds- en vervangingsplanning materiaal DTZ
Duikteam Zeeland beschikt over materialen die benodigd zijn voor de uitoefening van de duiksport:
duiksets (flessen, automaten, trimvesten), een vulinstallatie en zuurstofkoffers.
Onderhoud en vervanging van deze materialen worden uitgevoerd volgens de hieronder beschreven
richtlijnen, onder verantwoordelijkheid van de materiaalcommissaris. Deze kan hierbij worden
geassisteerd door leden die door het bestuur zijn aangewezen. Indien vervanging van onderdelen
noodzakelijk is dienen hier originele onderdelen voor te worden aangeschaft.
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Vulinstallatie:
o Onderhoud door de leverancier: om het jaar of om de 85 draaiuren waarbij de situatie
die zich het eerst voordoet bepalend is.
o Reparaties door de leverancier.
o Vervanging bij disfunctioneren, als reparatie niet meer economisch is.
Zuurstofkoffer:
o Jaarlijkse visuele keuring, zo nodig onderhoud, door de materiaalcommissaris.
o 10-jaarlijkse keuring van de fles door het Stoomwezen.
o Vervanging van de fles wordt bepaald bij de keuring door het Stoomwezen.
o 3-jaarlijkse hervulling van de zuurstof.
Duikfles met kraan:
o Jaarlijkse visuele keuring, zo nodig onderhoud, van de kraan door de
materiaalcommissaris.
o 5-jaarlijkse keuring van de fles door het Stoomwezen.
o Vervanging van de fles wordt bepaald bij de keuring door het Stoomwezen.
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Ademautomaat (inclusief 1 trap en console):
o Jaarlijkse visuele keuring door de materiaalcommissaris.
o Klein onderhoud waar de apparatuur niet voor hoeft te worden geopend zoals nieuwe
slang, o-ringen etc. kan door de materiaalcommissaris worden uitgevoerd.
o Groot onderhoud n.a.v. de visuele keuring en 2- jaarlijks groot onderhoud door een
gecertificeerd specialist.
o Vervanging wordt bepaald door een gecertificeerd specialist.
Trimvest:
o Jaarlijkse visuele keuring, zo nodig onderhoud, door de materiaalcommissaris.
o Groot onderhoud / reparatie door een gecertificeerd specialist of vervanging op
aanwijzing van de materiaalcommissaris.
Logboek:
o Ten behoeve van de onderhouds- en vervangingsplanning houdt de
materiaalcommissaris een materiaallijst bij, met een overzicht van de verrichte en
geplande onderhouds- en vervangingsdata.

Indien materialen bij vervanging nog in redelijke staat verkeren dan worden deze aan de leden
aangeboden. Verkoop geschiedt bij opbod.
Indien tijdens een DTZ-evenement bij een ongeval zuurstof wordt toegediend zullen de volgende
kosten door DTZ worden vergoed:
- Kosten zuurstofvulling, ongeacht de eigenaar van de zuurstofkoffer.
- Kosten autoraam indien dit is ingetikt voor het bemachtigen van een zuurstofkoffer die bewust
in een afgesloten auto is achtergelaten.
e

Middelburg, 16-01-2020 (1 versie: 4-10-2010)
Het bestuur

DTZ Materiaal Onderhoudsplan Rev04.Docx

