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Als lid van de KLM Flying Divers duikvereniging kun je gebruik maken van de huurfaciliteiten van de KFD 
ten behoeve van diverse duikmaterialen, voor persoonlijk gebruik. 

1. Kosten 

Voor de huur van een complete duikset (fles, trimvest, automaat) wordt een borg van € 250,-- voor de 
gehele huurperiode gevraagd. Deze borg kun je eventueel ook in 2 termijnen van € 125,-- voldoen. De 
huur van de complete set kost € 22,50 per maand. Het huurbedrag wordt op de borg in mindering 
gebracht. De set kan voor maximaal 11 maanden aaneengesloten worden gehuurd.  

 
Huur van aparte onderdelen: 

fles  € 5,-- /maand, met een borg van € 50,-- per huurperiode 
automaat € 10,-- /maand, met een borg van € 100,-- per huurperiode 
trimvest € 10,-- /maand, met een borg van € 100,-- per huurperiode 

 
De aparte onderdelen kunnen voor maximaal 11 maanden aaneengesloten worden gehuurd. 
Het huurbedrag en eventuele extra kosten voor reparatie worden op de borg in mindering gebracht. 

2. Te volgen route 

Indien je duikmateriaal wilt huren, voer dan onderstaande stappen uit: 
 

1. stuur een email naar: materiaal@flyingdivers.nl  met een CC naar penningmeester@flyingdivers.nl 
en vermeld daarin je naam, welk materiaal je wilt huren en voor hoelang. 
 

2. maak de verschuldigde borggelden over: 
–  op rekening NL49 INGB 0000 860498 t.n.v. KLM Flying Divers 
–  onder vermelding van “Huur duikmateriaal” en je naam 

 
Zodra het geld ontvangen is, is de huurovereenkomst tussen jou en KFD tot stand gekomen. Vervolgens 
ontvang je een bevestiging van de huur van het materiaal en kun je een afspraak maken met de 
materiaal controleur waar en wanneer je het materiaal kunt ophalen. 

3. Beëindiging 

Bij het beëindigen van het huren stuur je een email naar materiaal@flyingdivers.nl  om een afspraak te 
maken. Na inlevering beoordeelt de materiaalcontroleur of er extra kosten moeten worden gemaakt 
voor reparatie van de gehuurde materialen. Deze extra kosten worden aan de huurder doorberekend. 
Extra kosten ontstaan bij schadeherstel of het opnieuw aanbrengen van zoekgeraakte onderdelen. 
Reguliere slijtage valt niet onder schade. 

 
Na inleveren van het duikmateriaal bij de materiaal controleur, stuurt deze een email naar de 
penningmeester met een CC naar jou waarin wordt aangegeven welk materiaal is terug ontvangen, of er 
nog extra kosten gemaakt moeten worden en welk bedrag zal worden teruggestort of geïnd. Uiteraard 
zijn eventuele extra kosten bij de terugname al besproken. De penningmeester ten slotte zorgt voor de 
terugstorting dan wel de inning van de gelden. 
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Algemene huurvoorwaarden. 

 
Art 1  De huurder is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de materialen.  
Art 2 Verhuur aan, dan wel het in bruikleen geven van de duikuitrusting aan derden is niet toegestaan.  
Art 3 Vullen van de duikfles moet door de huurder zelf worden verzorgd. De kosten hiervoor kunnen niet 

worden verhaald op de duikvereniging en zijn voor rekening van de huurder.  
Art 4 De duikflessen mogen alleen gebruikt worden voor perslucht bestemd voor ademlucht tot een druk 

waarvoor de fles is ontworpen. 
Art 5 Reparaties aan het duikmateriaal mogen alleen door de duikvereniging worden uitgevoerd, tenzij dit in 

overleg met de materiaal controleur anders is overeengekomen. 
Art 6 De materiaal controleur is gemachtigd om namens het bestuur vast te stellen welke extra reparaties 

uitgevoerd moeten worden bij terugontvangst van het gehuurde materiaal.  
Art 7 Schade of gebreken aan het duikmateriaal moet zo spoedig mogelijk worden gemeld. Melding van 

schade gaat bijvoorkeur via een email bericht aan materiaal@flyingdivers.nl. Gebreken kunnen, 
eventueel telefonisch, worden besproken. 

Art 8 Het gehuurde materiaal kan eerder dan overeengekomen periode worden geretourneerd. Het 
huurbedrag wordt naar rato berekend in maanden. 
Overschrijding van de vooraf afgesproken huurtermijn is niet toegestaan. 

Art 9 Binnen zeven dagen na afloop van de huurovereenkomst moet het gehuurde materiaal weer in het bezit 
zijn van de duikvereniging. 

Art 10. De duikvereniging is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel welke is ontstaan als gevolg van het 
gebruik van het gehuurde materiaal. 

 
 
 
Specificatie gehuurd duikmateriaal 

Omschrijving Type-serie nr Start huurperiode Eind huurperiode 

    

    

    

 
Wordt verhuurd aan:      _______________________________ 
 
Handtekening huurder      Handtekening Materiaal controleur 
Datum 
Plaats   
_______________          _________    _______________________________ 
   
_________________          _______ 
 
____________     __     __________ 
 

 Origineel voor huurder      Kopie voor KLM Flying Divers 
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