Regels voor het gebruik van duikmaterialen van D.T.Z
Als je materiaal van de vereniging wilt gebruiken, bel dan de materiaalcommissaris
minstens een dag vooraf voor een afspraak.
Een paar dagen eerder is nog beter, dan kan ik er meerdere afspraken combineren.
Het materiaal kan worden opgehaald in het clubhuis.
Maak dan gelijk de afspraak wanneer het materiaal wordt teruggebracht.
Voor het gebruik van duikmateriaal van de vereniging dient door degene die het
afhaalt, getekend te worden.( deze persoon moet lid van Duikteam Zeeland zijn)
Deze is er dus verantwoordelijk voor, bij schade, vermissing, diefstal etc. is de
huurder aansprakelijk en zorgt voor gelijkwaardige vervanging.
Breng na gebruik op de afgesproken tijd het materiaal schoon en ( zo droog mogelijk)
terug.
Blijkt er, na controle door de materiaalcommissaris of zijn vervanger ( Bert Kogeler) ,
iets van het materiaal beschadigd of vermist te zijn, dan zal in overleg besproken
worden voor wie zijn rekening de reparatie zal komen.
Voor alle duidelijkheid; of voor Duikteam “Zeeland” of voor degene die heeft
getekend. Als je ontdekt dat er dingen niet goed of kapot zijn geef dit dan door aan
de materiaal commissaris, zodat hij dit kan (laten) herstellen.
Het zal je maar gebeuren dat je met een defect apparaat aan de waterkant sta en bij
de buddy check blijkt dat hierdoor de duik niet door kan gaan.
Misschien wel jouw buddy !!!!!!!
Voor trainingen en toetsen in het kader van de * opleidingen in het zwembad , is
geen huur verschuldigd.
Je blijft wel verantwoordelijk voor schade of vermissing, diefstal etc.
Voor het gebruik van duikmateriaal in het buitenwater is altijd huur verschuldigd.
Het materiaal wordt verhuurd voor € 4,- per 2 dagen (of € 7,50 per week) per set.
Dit is dus € 1,50 resp. € 3,- per week voor ‘n jacket of een ademautomaat of een
persluchtfles per stuk.

Uw materiaalcommissaris

