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Duikschool ALFA DIVE
Zomerdijkje 13 
1934 CT Egmond aan den Hoef
tel: 06-45060990
e-mail: info@alfadive.nl
www.alfadive.nl  

Huurovereenkomst 
 
Persoonlijke gegevens 
Voornaam: Achternaam: 
Adres: Woonplaats: 
Postcode: Email: 
Telefoonnummers: 

 
Duikuitrusting 
Gewicht: Lengte: Schoenmaat: 
Lood: Pakmaat: 
Flesnr: Trimvestmaat: 

  
Ik verklaar dat ik de onderstaande produkten in goede staat heb ontvangen: 
Check Aantal Item Opmerking Borg verhuur 

dag 
verhuur 
weekend 

verhuur
week

  masker-snorkel  10,- 5,- 7,- 10,- 
   10,- 5,- 7,- 10,- 
  

schoenen 
 10,- 5,- 7,- 10,- 

  
vinnen 

 50,- 10,- 15,- 40,- 
  

pak 
 10,- 5,- 7,- 10,- 

  
handschoenen 

 50,- 10,- 15,- 40,- 
  

trimvest 
 50,- 10,- 15,- 40,- 

  
automatenset 

 50,- 7,50 15,- 30,- 
  

persluchtfles 
 10,- 5,- 7,- 10,- 

  
loodset 

 50,- 10,- 20,- 40,- 
   
   
  

primaire lamp 

 
   
   
  

opbergkist 

 
 

   
  complete 

uitrusting, 
 

100,- 50,00 75,- 160,- 

 

10,- 5,- 7,- 10,- 

Pak,Schoenen,Vinnen,
Handschoenen,Automatenset,
Vest,Fles,Loodset

Handschoenmaat:
Vinnenmaat: 

kg
kg

excl. batterijen

Vakantieset Trimvest,Automatenset,Pak 100,- 120,- 

m



Spelregels 
- De huurder dient zich voorafgaand aan de huurperiode te legitimeren met een geldig 

paspoort of rijbewijs en dient tevens een geldig duikbrevet te tonen. 
- De materiaal mogen niet worden doorverhuurd of worden uitgeleend aan derden. 
- De verhuurder garandeert de correcte staat van de te huren spullen. Eventuele 

beschadigingen, die geconstateerd worden voorafgaand aan de huurperiode, zullen op de 
huurovereenkomst worden aangegeven. 

- Alle gehuurde spullen dienen gespoeld te worden teruggebracht. Bij het vuil inleveren van 
het materiaal zal €10,- schoonmaakkosten per set in rekening worden gebracht. 

- Bij beschadiging of verlies wordt een vergoeding in rekening wordt gebracht waarvan de 
hoogte, naar redelijkheid, wordt bepaald door de verhuurder tot een maximum van de 
nieuwwaarde. 

- De persluchtflessen worden vol geleverd en mogen leeg (d.w.z. minimaal 20 bar) worden 
ingeleverd. Als de druk onder de 20 bar zit, wordt €10,- in rekening gebracht voor een 
visuele inspectie. 

- Als de stofkap niet op de eerste trap zit, wordt €10,- in rekening gebracht voor een 
servicebeurt. 

- Bij te late retournering zal voor elke verdere dag of dagdeel, het volledige dagtarief in 
rekening worden gebracht. 

 

 
 
 
Datum, tijd verhuur:    Datum, tijd retour: 
Totaal prijs: €     Borg: € 
 
Datum en handtekening: 
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-  Een dag is 24 uur

 
 -  Een weekend is vrijdag halen, zondag retour voor 19:00 uur

 
 -  Een week is 7 dagen.


