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1. Ik registreer me voor het duiken, volgens mijn geplande type duik en bevestig  
het behoud van de getoonde zeeschets, evenals de duikregels. 
 
2. Ik heb een geldig medische duikkeuring. Duiken onder invloed van bedwelmende middelen is  
verboden. Duikongevallenverzekering is een aanrader! 
 
3. Ik moet koud water geschikte en complete apparatuur gebruiken volgens DIN EN250. 
Twee afzonderlijk afsluitbare beademingssystemen, waaruit ik ook zelf kan ademen, zijn  
Voorgeschreven. 
Na uitval van een automaat moet een functionerende drijfvermogenoptie gebruikt blijven worden voor  
zijn beschikbaar. 
 
4. a.max. Duikdiepte: 25 m - Brons, OWD, AOWD, gelijkwaardig  
    40 m - Brons + 100 duiken, Zilver, Rescue of gelijkwaardig 
    45 m - Zilver + 100 duiken, Goud, DCS, DM, of hoger  
    15 m - Nachtduiken 
b. Ik moet de training deep dives direct van tevoren aanmelden. In dit geval is mijn  
Duikpartners hebben in ieder geval goud, of een hoger brevet. 
c. Mijn diepduikspecialty wordt herkend als ik minimaal 40 TG kan aantonen. 
 
5. Een veiligheidsstop van 3 min. tot 3 m is verplicht.  
Mijn grootste deconiveau is 3 m, mijn restdruk minimaal 40 bar. 
Mijn buddyafstand mag niet groter zijn dan 3 m.  
Als het buddycontact verloren gaat, moet ik direct komen opdagen conform de voorschriften. (Zie punt 8,11) 
 
6. Als DL beslis ik op mijn eigen verantwoordelijkheid, aangepast aan de omstandigheden, over het aantal  
duikstudenten.  
Op de Rüttler (E3) zijn alle trainingsduiken verboden. 
Ik mag alleen op de Rüttler duiken als ik minstens 40 duiken heb, waarvan 5 in koud water,  
kan bewijzen. 
 
7. Ik kan scooters gebruiken als ik minstens 100 duiken kan bewijzen.  
Rijden op de WOF, maar ook bij zicht onder de 10m, is mij verboden.  
Bij het duiken met Nitrox is mijn O2 deeldruk max. 1,4 bar. 
 
8. Soloduiken en duiken tussen 23.00 - 06.00 uur is verboden. 
 
9. Ik moet afstand houden van "objecten" en mag er niet in gaan.  
Schade wordt gemeld als materiële schade.  
 
10. Ik krijg een duikverbod als ik me niet registreer voor het duiken, door  
nalatig gedrag de reddingsketen activeer of deze duikregels overtreedt. 
 
11. In geval van een ongeval neem ik alle daaraan verbonden kosten voor mijn rekening, ook voor vals alarm,  
die getriggerd worden door mijn gedrag. Ik merk op dat er geen drukkamer beschikbaar is binnen een redelijke  
afstand. 
 
12. Met mijn handtekening op het registratieformulier accepteer ik deze regels onvoorwaardelijk. 
 

• De duiklocaties Kreidesee:  https://www.kreideseetaucher.de/tauchplaetze 

• Meer andere duikinformatie op:  http://aqualove.nl/downloads/  
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