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Dive2gether Algemene Voorwaarden 2023 
 
Voorboeken van activiteiten 

Reserveren van activiteiten 
Om van een plek in onze planning verzekerd te zijn kunnen activiteiten worden voorgeboekt. 
Voorgeboekte activiteiten zijn persoonsgebonden en kunnen niet door andere personen gebruikt worden. 
Voorgeboekte activiteiten kunnen worden gebruikt tijdens het seizoen (van 17/04/2023 tot en met 
11/11/2023). Wij sturen per e-mail een factuur voor de geboekte activiteiten. Het factuurbedrag dient 
voor de uiterste betaaldatum (zoals vermeld op de factuur) op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. 
Na ontvangst van de volledige betaling is de activiteit voorgeboekt. Het inplannen van de activiteiten op 
specifieke dagen gebeurt doorgaans bij aankomst, tenzij dit eerder anders is overeengekomen. 
 

Activiteiten die kunnen worden voorgeboekt 
Activiteiten die kunnen worden voorgeboekt zijn: Snorkelcursus, Watervallen trip, PADI Discover Scuba 
Diving, PADI Bubblemaker, Duikpakketten, Tune-Up/Opfris-duik, PADI duikcursussen en Specialties 
(inclusief cursus materialen). Alle activiteiten kunnen met of zonder huuruitrusting worden voorgeboekt. 
De activiteiten worden voor een specifiek persoon geboekt en kunnen niet worden gewijzigd. 

Gratis annuleren en omboeken tijdens het 2023 seizoen 
Dive2gether biedt uitgebreide flexibiliteit bij pre-boekingen. Gedurende het hele seizoen van 2023 is 
omboeken en annuleren kosteloos, indien voorafgaand aan de vakantie schriftelijk verzocht. 
 

 

Kortingen  
 
10 % Vroegboekkorting 
De vroegboekkorting is een korting van 10% op alle duikpaketten, duikcursussen en snorkelactiviteiten 
welke worden voorgeboekt en uiterlijk 6 weken voor aanvang van de vakantie volledig zijn betaald. 
De factuur voor de geboekte activiteiten wordt per e-mail toegezonden. Binnen 5 werkdagen na ontvangst 
van de factuur dient er een aanbetaling van 25 % van het totaalbedrag (met een minimum van 100 euro 
per boeking) te worden gedaan. De aanbetaling dient naar de op de factuur vermelde bankrekening te 
worden overgemaakt. Om de vroegboekkorting in stand te houden dient het resterende bedrag op 
dezelfde manier uiterlijk 6 weken voor aanvang van de vakantie aan ons te zijn voldaan. Voor deze laatste 
betaling wordt geen herinnering gezonden. Als de uiterste betaaldatum wordt overschrijden vervalt de 
vroegboekkorting en worden de normale prijzen zonder korting berekend. 
De vroegboekkorting kan niet worden gecombineerd met andere kortingen of aanbiedingen met 
uitzondering van de groep/familiekorting. 
 



 
 

Algemene Voorwaarden 2023  Pagina 2 van 5 

5 % Korting voor groepen en families 
Groepen en families die uit tenminste 4 personen bestaan ontvangen een extra korting van 5 % op alle 
duik- en snorkelactiviteiten en duikcursussen die gezamenlijk en op hetzelfde moment gedaan worden. 
 
 

Gegidste duiken 
 

Duikpakketten 
Onze duikpakketten zijn alleen voor gecertificeerde zelfstandige duikers. De pakketprijzen zijn gebaseerd 
op het maken van 2 duiken per dag (uitgezonderd de nachtduik). Hoewel nachtduiken en bootduiken wel 
onderdeel uit kunnen maken van het duikpakket, zijn de daarvoor geldende toeslagen niet in de 
pakketprijzen opgenomen. Deze toeslagen dienen ter plekke te worden bijgeboekt. 
 

Onze duikpakketten zijn persoonsgebonden en kunnen dus niet worden gedeeld met een andere duiker. 
De pakketduiken zijn inclusief: 
- Tank, lucht & lood. 
- Begeleiding door een professionele duikgids. 
- Een persoonlijke duiktas om de duikuitrusting te vervoeren. 
- Beschikbaarheid van reserve uitrusting en eerste hulp benodigdheden (inclusief nood-zuurstof) op de 

duiklocatie. 
 

Duiken 
Voor onze duiken hanteren we een maximale duiktijd van 60 minuten (50 minuten voor nachtduiken) of 
een minimum van 50 bar. Er worden geen decompressieduiken gemaakt. De maximale duik diepte is 30 
meter. Duiken dieper dan 25 meter kunnen (mits tijdig aangemeld) worden ingepland echter alleen 
wanneer ons dagprogramma en de weersomstandigheden dit toestaan. 
 

Medische verklaring voor duiken 
Iedere duiker dient een verklaring te overleggen dat hij of zij fit is voor duiken. PADI heeft hier een 
medische vragenlijst voor. De vragen op deze vragenlijst moeten met een NEE kunnen worden 
beantwoord. Indien een of meer vragen met een JA moeten worden beantwoord, dient een medische 
goedkeuring van een dokter te worden overlegd (niet ouder dan een jaar). Deze doktersverklaring dient 
te worden getoond voor aanvang de eerste duikactiviteit. 
 

Logboek en duikbrevet 
Iedere duiker die met ons duikt moet zijn logboek en duikbrevet aan onze medewerkers kunnen laten 
zien. Hiermee wordt het duikniveau en duikervaring van de duiker aangetoond. 
 
Opfrisduik (Tune-up) 
Een duiker die 6 maanden of langer niet gedoken heeft moet met een Opfrisduik/Tune-up beginnen, tenzij 
de duiker voldoet aan tenminste 2 van de volgende criteria: 
- In het bezit is van een Advanced Open Water brevet of hoger. 
- 40 of meer gelogde duiken heeft. 
- De laatste duik niet langer dan 12 maanden geleden is. 
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Huuruitrusting 
De basisuitrustingen die Dive Together verhuurt zijn nieuw en van professionele kwaliteit. 
Een basisuitrusting bestaat uit: 
- Masker & Snorkel 
- Vinnen 
- Wetsuit 
- BCD/Trimvest 
- Automatenset inclusief: alternatieve luchtbron, dieptemeter en manometer 
 
Dive Together verhuurt ook aanvullende uitrustingstukken zoals een duikcomputer, kompas, lamp, 
optische glazen, etc. Voor deze uitrustingsstukken geldt een extra huurprijs per duik of duikdag. 
 
Duikcomputer 
Gecertificeerde duikers die dieper dan 18 meter willen duiken zijn verplicht een duikcomputer te dragen 
tijdens de duik. 
 
Gebruik van eigen uitrusting 
Wij verwachten van duikers met eigen uitrusting dat hun uitrusting in goede staat verkeert en goed 
functioneert. Privé uitrustingen worden gecontroleerd door een van onze hiervoor getrainde 
medewerkers. Er kan niet met de uitrusting gedoken worden als onze medewerker concludeert dat deze 
niet naar behoren functioneert of niet goed onderhouden is. In dat geval kan de duiker gebruik maken 
van huuruitrusting (tegen de gebruikelijke huurprijzen). Dive Together BV heeft gecertificeerde 
professionele onderhoudstechnici in dienst voor onderhoud en reparatie aan duikmateriaal van het merk 
Mares. Wij hanteren deze maatregel om de veiligheid van zowel onze gasten als onze gidsen te 
waarborgen. 
 
 

Toeslagen 
Voor bepaalde activiteiten wordt een toeslag berekend. Deze toeslag geldt als extra bedrag op een 
duikpakket. Toeslagen gelden voor: 
- Bootduiken. 
- Nachtduiken. 
- Marine Biologie activiteiten 
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PADI Cursussen 
 

Cursusprijzen 
PADI cursussen kunnen inclusief lucht en lood of inclusief complete huuruitrusting geboekt worden. 
Cursusprijzen inclusief huuruitrusting zijn ook inclusief trainingsmaterialen welke voor de betreffende 
cursus verplicht zijn. 
 

Cursusprijzen zijn inclusief: 
- Theorielessen (niet voor eLearning). 
- Praktijklessen. 
- Toeslagen indien van toepassing. 
- Certificeringskosten (Tenzij de theorie op basis van PADI eLearning wordt gevolgd. Bij aanmelding 

voor eLearning worden de certificeringskosten direct aan PADI betaald). 
 

Cursusprijzen zijn exclusief: 
- Studiematerialen. 
- Extra lessen die nodig zijn om aan de cursus-criteria te voldoen. 
 

Trainingsmaterialen die nodig zijn voor cursussen: 
PADI Scuba Diver en PADI Open Water Diver: 
- Duikcomputer, kompas en leitje. 
 

PADI Advanced Open Water Diver cursus en PADI Adventure Duiken: 
- Duikcomputer, kompas en duikgereedschap. 
 

PADI Specialty cursussen: 
- Duikcomputer, kompas, duikgereedschap en leitje. 
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Kadobonnen 

Dive2gether kadobonnen kunnen gekocht worden voor jezelf of voor iemand anders. Het tegoed van de 
Dive2gether kadobon staat op naam van de ontvanger die dit kan besteden. Het bedrag moet als geheel 
worden besteed, er vindt geen restitutie plaats. Dive2gether kadobonnen zijn persoonlijk voor de 
ontvanger en dienen gebruikt te worden voor de einddatum welke op de Dive2gether kadobon is vermeld. 
Dive2gether kadobonnen zijn 24 maanden geldig na uitgiftedatum. De vervaldatum staat vermeld op de 
Dive2gether kadobon. De ontvanger kan met zijn Dive2gether kadobon voor producten en/of activiteiten 
van Dive Together betalen. 
 

Dive2gether kadobonnen kunnen als betaalmiddel worden gebruikt voor: 
 Alle snorkelactiviteiten en -cursussen. 
 Alle duikactiviteiten en -cursussen. 
 Alle duik- en snorkeltoeslagen. 
 Alle huurkosten voor duik- en snorkeluitrusting. 
 Aanschaf van duik- en snorkelproducten. 

 
 

Dive2gether kadobonnen kunnen niet als betaalmiddel gebruikt worden voor: 
 Andere programma’s zoals onze wekelijkse dinerprogramma’s. 
 Extra services zoals transportkosten, transfers, autoverhuur en accommodatie. 
 Onderhoud van apparatuur en vervangen van duikcomputer batterijen. 
 PADI lesmaterialen en digitale PADI produkten. 
 Het kopen van andere kadobonnen. 

 

Wij geven geen korting op de aanschaf van de Dive2gether kadobonnen. Wel kunnen Dive2gether 
kadobonnen gebruikt worden in combinatie met aanbiedingen of kortingen.  
 


