
VERZEKERING BIJ MANIFESTATIES EN ORGANISATIES WAARBIJ 
DUIK INITITATIES GEGEVEN WORDEN

Toepassingsgebied: 

- De organisatoren van deze manifestaties zijn: NELOS, een Regionale organisatie (OVOS, AVOS, 
LIMOS, BRAVOS,WEVOS) of een NELOS-duikschool al dan niet in samenwerking met Bloso, school-
directies, bedrijven, verenigingen, gemeentelijke, provinciale en fe derale overheden.

Kader waarin deze manifestaties plaatsvinden kunnen welkominitiaties in duikscholen, opendeurd-
agen, sportevents, schoolsportdagen, sport- en vakantiebeurzen zijn. Ze hebben alle ledenwerving 
tot doel.

- De initiaties vinden plaats in: een zwembad, een duiktank of tijdelijk geplaatste zwembaden.

- De activiteit omvat een beperkte kennismaking met de duiksport en het gebruik van duikmateriaal, 
een kennismakingsvoordracht en het verstrekken van promotiemateriaal. 

- Kennismakingsinitiaties (initiatiecursussen) in duikscholen mogen maximaal uit 3 zittingen bestaan 
en dit binnen een periode van maximum 2 maanden.

Verzekerbaarheid van deelnemers niet-NELOS-leden aan dergelijke initiaties:

- Alle deelnemers aan manifestaties hierboven omschreven genieten een verzekering lichamelijke 
ongevallen als omschreven onder polis B niet-NELOS-leden (sportpromotie) L.O. 1.102.172 / B. (Polis 
is downloadbaar via NELOS website).

- De deelnemers moeten, ten laatste juist voor de aanvang van de initiatie, een op datum van deel-
name gedateerd document ondertekenen waarin verklaard wordt dat ze zich medisch en fysiek 
geschikt weten om aan de ingerichte sportbeoefening deel te nemen. In geval van ongeval dient 
de aangifte vergezeld van een kopie van de in schrijving en de ondertekende verklaring van ges-
chiktheid als bewijs voor het in regel zijn. Indien het hier gaat om minderjarigen dient naast deze 
gegevens de naam en voornaam van een ouder of begeleider (leerkracht, …) opgenomen te worden 
met diens handtekening. Deze documenten moet op de plaats van de initiatie aanwezig blij ven 
zolang het initiatieaanbod geldt en moet nadien bij de administratie van de organisator (NELOS, 
Regionale organisatie of duikschool) beschikbaar blijven gedurende een periode van minstens één 
jaar. (Dit document is downloadbaar via de NELOS-website).

- Duikscholen dienen de deelnemers aan initiatiecursussen (nieuwe leden) (max. 3 zittingen) eve-
neens op te nemen in een genummerd register ‘Proefleden’ met vermelding van de data van de 
sessies waaraan ze deelnemen.
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- De deelnemers genieten eveneens een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid als omschreven 
onder polis B niet-NELOS-leden (sportpromotie) B.A. 1.102.173 / B (Polis is downloadbaar via NE-
LOS-website).

Verzekerbaarheid van medewerkers – NELOS-leden aan dergelijke manifestaties:

- Alle medewerkers – NELOS-leden genieten gedurende dergelijke manifestaties een verzekering 
lichamelijke ongevallen als omschreven onder polis A NELOS-LEDEN L.O.1.102.172 / A.

- Alle medewerkers – NELOS-leden genieten gedurende dergelijke manifestaties een verzekering 
Burgerlijke Aansprakelijkheid als omschreven onder polis A NELOS-LEDEN B.A.1.102.173 / A.

Verzekering van medewerkers niet-NELOS-leden aan dergelijke manifestaties:

- De aansprakelijkheid van de vrijwilliger helpers niet-leden is automatisch verzekerd via de BA van 
de club/organisatie (vzw – immuniteit van de vrijwilliger).

- NELOS, de regionale organisaties en duikclubs/scholen kunnen voor de medewerkers niet-NELOS-
leden, een verzekering Lichamelijke ongevallen afsluiten via onze verzekeringsmaatschappij Arena. 
Deze comfort-optie ‘LO vrijwillige helpers niet-leden’ omvat de verzekering van minstens 10 vrijwil-
lige helpers en heeft een zeer lage jaarlijkse premie. Het intekenformulier ‘Comfort opties’ is down-
loadbaar via de NELOS-website. 

Schade aan in gebruik genomen lokalen?

- Schade aan lokalen en infrastructuren die met het oog op dergelijke manifestaties in gebruik 
genomen worden, kan verzekerd worden via onze verzekeringsmaatschappij Arena. Het intekenfor-
mulier ‘Comfort opties’ is downloadbaar via de NELOS-website.

Willy van der Plas,

Voorzitter NELOS
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INSCHRIJFFORMULIER DUIKINITIATIE

 □ Duikinitiatie

 □ Duikinitiatie als proeflid (max 3 lessen)

Ondergetekende …………………………………………………………………………………....................................................................(naam en voornaam)

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….. …………………………………………………………

........................................................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum: ……….. ............/……….. ............/ 20……….. ............

Meent zich medisch en fysiek geschikt te weten om aan deze duikinitiatie deel te nemen.

Datum: ……….. ............/……….. ............/ 20……….. ............

Handtekening:

………………………………………………...............................

Voor minderjarigen:

Ondergetekende …………………………………………………………………………………...................................................................(naam en voornaam)

Geef in de hoedanigheid als vader, moeder, voogd, broer, zus, grootouder, begeleider, leerkracht (*), 

andere ……………………………………………………….. toestemming aan bovenvermelde om deel te nemen aan de duikinitiatie.

Datum: ……….. ............/……….. ............/ 20……….. ............

Handtekening:

………………………………………………...............................
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