
 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden zeestage Niolon 2020 

 
1. Zeestage Niolon 
 
De zeestage gaat door in het “centre UCPA” te Niolon. (Frankrijk / Marseille). 
De zeestage te Niolon wordt opengesteld voor alle duikers van VVW-Duiken, om hen de kans te bieden zich nog 
beter te bekwamen in de duiksport. 
De zeestage gaat door in een gemoedelijke, relaxe vakantiesfeer. 
Met andere woorden….alles kan….niets moet….. . 

 
2. Wie kan deelnemen 
 
Iedereen die voldoet aan onderstaande voorwaarden kan deelnemen aan de zeestage Niolon. 
 
 Lid zijn van VVW-Duiken vzw  
 Bij inschrijving beschikken medisch getuigschrift, dat geldig is tot na de zeestage te Niolon.  
 In het bezit zijn van minimum een brevet Duiker 1-ster VVW-Duiken vzw.  
 Vanaf het brevet D3 tot en met het brevet Instructeur 1* - Assistent Instructeur in het bezit zijn van het 

duikleidercertificaat = Franse wetgeving – Code du Sport. 
Het duikleidercertificaat kan eenvoudig aangevraagd worden via de procedure vermeld op de vvw-duiken-link 
– www.vvw-duiken-link.be 

 Het online inschrijvingsformulier hebben ingevuld en ondertekend, waarbij men verklaart de voorwaarden te 
kennen en te aanvaarden. 

 

3. Wat is in de prijs Niolon inbegrepen 
 

In de prijs van de zeestage Niolon is inbegrepen: 
 
 Vervoer met een bus van de afgesproken vertrekplaats tot de parking te Niolon en terug. 
 Het logement in het UCPA-centrum: slaapgelegenheid 1 - de maaltijden (3x per dag) 
 Het duiken (zie verder) 

 

4. Het duiken  
 
Er zijn 7 duiken voorzien in het programma.  
De duiken gebeuren in hoofdzaak vanaf daarvoor speciaal ingerichte boten van het UCPA-centrum. 
Het duiken hangt af van de meteo en de VVW-Duiken vzw organisatie ter plaatse.  
De verantwoordelijkheid ligt bij de voorzitter van de zeestage - “directeur de plongée” en bij de directie van het 
centre-UCPA te Niolon. 
Er wordt door iedereen gedoken volgens de regels van VVW-Duiken vzw. en conform de Franse wetgeving / 
reglementering “Code du Sport”. 
Duikleiders – lager dan Instructeur 2* dienen in het bezit te zijn van het “Frans” Duikleiderscertificaat. 
Niemand duikt buiten de organisatie van de zeestage Niolon. 
Personen die zich niet houden aan de geldende regels kunnen door de voorzitter van de stage geweigerd worden 
verder deel te nemen aan de duikstage. 
Indien er duiken niet kunnen doorgaan om welke reden dan ook, geeft dit de deelnemer niet het recht om geld 
terug te vragen van de organisatie VVW-Duiken vzw. 
Door het centre-UCPA te Niolon worden de duikflessen en de vulling van de duikflessen voorzien. 
De deelnemer voorziet zich van al het benodigde duikmaterieel om veilig en verantwoord te kunnen duiken (met 
uitzondering van de fles). 
De deelnemer zorgt ervoor dat het door hem/haar meegebrachte materieel in orde is. 
De deelnemer is verantwoordelijk voor het door hem/haar meegebrachte materieel. 
VVW-Duiken vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of defecten aan het door de deelnemers 
meegebrachte materieel. 

 

1 Er zijn lakens en dekens voorzien, maar iedereen is natuurlijk vrij om een slaapzak mee te brengen. 

Handdoeken zijn NIET voorzien. 

Commissie Opleiding 

http://www.vvw-duiken-link.be/
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5. Vervoer  
 

Het vervoer naar Niolon en terug gebeurt per autocar. 
Indien de organisatie een ander vervoermiddel prefereert, zal dit bij de inschrijving vermeld worden. 
Het vervoer per autocar is in de prijs van de zeestage Niolon inbegrepen. 
Eigen vervoer is niet toegestaan. Indien je toch uitzonderlijk gebruik zou moeten maken van eigen vervoer 
geeft dit geen enkel recht tot het verkrijgen van vermindering op de prijs van de zeestage te Niolon. 

 

6. Deelname 
 

6.1 Bevestiging 
 

Deelname aan de stage wordt bevestigd door de organisator VVW-Duiken vzw. 
De organisator VVW-Duiken vzw stuurt een bevestiging naar de deelnemer na: 
 

 Ontvangst van het ondertekende inschrijvingsformulier, waarmee de deelnemer verklaart op 
de hoogte te zijn van de voorwaarden en deze te aanvaarden. 

 Verifiëring van de nodige gegevens aangaande de in punt 2 vermelde deelnemingsvoorwaarden. 
 Tijdige ontvangst van het vereiste voorschot – tegelijkertijd met de inschrijving 

 
6.2 Wachtlijst 
 
Het maximum aantal deelnemers dat kan inschrijven (capaciteit boten en centrum UCPA) wordt bepaald door 
de organisatie. 
Indien het maximum bereikt is, kan er door de organisatie een wachtlijst aangelegd worden. 
De personen die op de wachtlijst komen, krijgen een bevestiging hiervan indien zij aan de in punt 6.1 
vernoemde voorwaarde voldoen. Het betalen van het voorschot en het verkrijgen van de bevestiging geeft 
geen enkel recht tot deelname. 
De organisatie bepaalt wie er bij het vrijkomen van een plaats kan deelnemen 2. 
Bij niet deelname aan de zeestage Niolon, wordt aan de personen op de wachtlijst na de zeestage het 
voorschot terug gestort. 

 
6.3 Betaling  
 
Het saldo dient uiterlijk betaald te zijn op 1 september 2020 op reknr. BE65 7775 9385 5496 van VVW-
Duiken vzw. Degene die op 1 september het volledig bedrag niet heeft betaald kan geen aanspraak meer 
maken op deelname aan de stage. Het betaalde voorschot wordt ingehouden. 
Na 1 september worden de personen op de wachtlijst aangeschreven. 

 
6.4 De annulatie  

 
Bij annulatie tot en met 31 augustus 2020 wordt het betaalde bedrag teruggestort met aftrek van € 15,00 
administratiekosten, voor zover er een vervangende deelnemer kan gevonden worden. 
De terugbetaling zal enkel geschieden op voorlegging van hetzij een medisch attest, hetzij een attest van de 
werkgever. 

 
Bij annulatie na 1 september worden er geen bedragen meer terugbetaald. 

 
2 Alle annulaties of het niet kunnen deelnemen aan de zeestage na betaling voorschot dienen gemeld aan de inrichtende 

contactpersoon VVW-duiken – dion.dhoop@vvw-duiken.be 
Niemand heeft het recht om, bij niet kunnen deelnemen aan de zeestage Niolon, zijn of haar plaats door te geven aan 
iemand anders. 
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