
Deze handleiding tracht uit te leggen wat er verwacht wordt bij het uitlenen van 
materiaal. De officiële regelementen en aansprakelijkheid voor het uitgeleende 
materiaal vind je terug op de uitleen formulieren die je moet tekenen bij ontvangst 
van het materiaal (je vindt ze ook terug onderaan dit document, zodat je ze eens 
rustig kan nalezen). 

 
Materiaal uitlenen  
 
Tijdens het jaar – lees, niet tijdens de BBQ-duiken - kan er ook materiaal ontleend 
worden. 
Volgend regels en goede gewoonten worden hierbij gehandhaafd:  

Voorwaarden om materiaal te kunnen 
ontlenen: 
 
 Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het ontlenen:  
 
• Enkel voor clubduiken, niet voor “privé” duiken 
 
• uitlenen van materiaal is in theorie enkel voor kandidaat 1* en 1* duikers.   

Uiteraard kunnen ook nog 2* duikers terecht voor het uitlenen, maar de voorrang 
gaat naar de kandidaat 1* en 1* duikers.  

als 2* duiker wordt je verondersteld je eigen materiaal aan te kopen. Uiteraard 
kan dit niet in 1 keer en is er dus steeds de mogelijk om één en ander uit te 
lenen). Vooral bij doopduiken en proevenduiken van 1* (kandidaten) wordt er 
enkel aan 1* uitgeleend. 
 

• Als je wil ontlenen, wordt je verondersteld een borg betaald te hebben:  
Die bedraagt 100€.  
Enkel als deze betaald is, kan je uitlenen.  
Dit lijkt (en is) een hoog bedrag, maar het niets in vergelijking met het materiaal 
dat je meekrijgt.  

Zoals overal dient deze borg voor het vergoeden van materiaal indien het 
materiaal en ontlener zouden verdwijnen (wat nooit voorkomt in de praktijk). 
Maar ook en vooral als aansporing naar de ontleners toe om het materiaal 
met zorg te behandelen. 
 

Van zodra je aangeeft dat je al je eigen materiaal hebt, en dus geen gebruik meer 



gaat maken van de uitleendienst is een mailtje genoeg om je volledige borg terug 
gestort te zien. 
 
De borg kan je cash geven de eerste keer dat je materiaal ontleend, of storten op 
BE52 0013 8549 0709, met vermelding van je naar en “BORG MATERIAAL” 

Wat kan je uitlenen 
1. Fles 

o 12 Liter Carbon - 300 Bar 
o 12 Liter Staal - 300 Bar 
o 15 Liter Nitrox - 200 Bar (aan 5€ per fles) 

 
2. Ontspanners: Zowel voor lucht als voor Nitrox 

• Hoofdontspanner: 1ste trap, 2de trap, inflator-darm en manometer 
(flesdrukmeter) 

• Reserveontspanner: 1ste trap, 2de trap 
 

3. Jacket (in de maten XL,L,M of S) 
 

4. Loodgordel + 12kg lood  
Naast de gordel zelf, krijgt je altijd 2 pockets mee van 6 kg softlood.  
Je kan lood uit de pockets halen afhankelijk van wat je nodig hebt.  
(maar we verwachten wel 12kg terug… 2x2kg en 2x1kg per pocket) 
 

5. Buitenvinnen (in de maten Large, Regular en Small ne ExtraSmall) 
 

6. OSB (oppervlakte signalisatie boei) 
 

7. Buddyline (koord) 
 

Buiten het bovenstaande kan je ook een Duikcomputer ontlenen. 
Deze worden echter niet meegeven, en kunnen enkel gebruikt worden op een 
clubduik. 
 
Als je aangeeft dat je een Duikcomputer (Lamp of Kompas) nodig te hebt, wordt dit 
aan de Algemene Duik Verantwoordelijke van de clubduik meegegeven. 
 
Hij bezorgt je deze items op de duikplaats, en jij geeft ze na de duik onmiddellijke 
terug. 
 
Voor lampen en kompassen word soms een uitzondering gemaakt: het kan zijn dat 
je deze wel reeds meekrijgt op het moment dat je materiaal ontleend (een beetje 
afhankelijk van het soort duik: clubduik, doopduiken, individuele oefenduiken per 
brevet etc. 
Duikcomputers nooit.  



Tijdig aanvragen  
is essentieel !   
Wij (de materiaalmeesters) zijn enkel maandagavond in het zwembad. En daar staat 
het huurmateriaal... Dat wil dus zeggen dat  
  

een voorbeeld: 
Stel, het is donderdag en je beslist om zaterdag een clubduik bij te wonen.  
Dat kan, maar dan moet wel je eigen materiaal voorzien…. 
 
Wij rijden tussendoor niet naar het zwembad om materiaal uit te delen, ook niet om 
het naar de clubduik mee te brengen als we zelf komen duiken. 

een beter voorbeeld: 
Het is donderdag en, goed georganiseerd als bent, zie je in de clubagenda dat er - 
niet komend weekend - maar volgend weekend een clubduik is die je uiteraard niet 
wil missen. 
 

1. Je stuurt een mailtje naar de materiaalmeesters 
(materiaalmeester@cvdduikclub.be), met vermelding van wat je nodig hebt 

2. Uiteraard sturen wij je direct een mailtje terug (kan soms iets minder direct 
zijn :-)) waarin we bevestigen dat je materiaal kan ontlenen. 
 

We werken via het first-ask, first-serv principe: Als we geen materiaal 
meer hebben, kunnen we ook niets uitlenen… 
We hebben 10 volledige sets om uit te lenen, de beperking zit hem in 
de ontspanners en jackets.  
Van al het andere hebben we wel wat meer. 
In een uitzonderlijk geval kan je uitleen-aanvraag ingetrokken worden: 
je bent 2* en er zijn 1* (kandidaten) die materiaal nodig hebben. 
 

3. Maandag ben iets vroeger in het zwembad, dus tussen 20u45 en 21u 
 

4. Je zoekt de materiaalmeester van dienst en hij geeft je de gevraagde items. 
Die kan je mee naar huis nemen. 
Je vindt ons in de hal of beneden in de kelder. Vraag naar Rob, Griet, Hendrik 
of “de materiaalmeester”, er zal altijd wel iemand weten waar we uithangen. 

5. In het weekend geniet je van een fantastische duik ! 
 
Het spreekt voor zich dat je een aanvraag kan indienen ten laatste maandag voor 
het weekend dat je wil duiken, maar liefst vroeger: 
 
Mailtjes en SMS-jes die binnenkomen op het moment dat we maandagavond het 
zwembad binnenstappen, worden als “nooit ontvangen” beschouwd…    

ENKEL MAANDAGAVOND, VOOR DE TRAINING, KAN MATERIAAL 
WORDEN ONTLEEND (en teruggebracht) 



Materiaal in ontvangst nemen 
• Zorg er dus voor dat je dan op tijd in het zwembad bent: Om 20u45 is perfect. 

(Bij proevenduiken/doopduiken vroeger, maar dat geven we dan wel aan in 
het bevestigingsmailtje)  
Als je om 21u10 komt binnenwaaien en je hebt een volledige set 
nodig…wordt het moeilijk.  
 Wij zitten ook graag op tijd in het zwembad.  

 
• In de kelder krijg je al je materiaal behalve je fles. Die krijg je in het zwembad 

zelf.  
Alles heeft te maken met het feit dat de flessen boven in het materiaalkot 
staan, bij de compressor.  

 
2 mogelijkheden: 
 
1. er is tijd genoeg: De materiaalmeester gaat met jouw naar het 

“flessenkot” en je krijgt daar je fles.  
Je zorgt ervoor dat je de fles al naar je auto brengt, of je houdt ze bij je. 
Laat ze in geen geval in de hal liggen, om ze na de les op te pikken! 
 

2. Je krijgt je fles als je binnen in het zwembad komt: Je komt even naar 
het flessen-kot, krijgt je fles en legt ze keurig bij je materiaal in het 
zwembad.  
Na de les leg je de fles aan de glazen deur, niet in de hal (!).  
Na het omkleden neem je je fles, via de hal langst de glazen deur. 
  

• Vanaf het moment dat je je materiaal in ontvangst neemt in de kelder of in het 
flessenkot, ben je er verantwoordelijk voor en gaan we er vanuit dat je er zorg 
voor draagt, en er voor zorgt dat het niet ontvreemd kan worden.  
Laat nooit materiaal liggen in de hal terwijl je je gaat omkleden, om 
daarna alles via de glazen deur in of uit het zwembad te sjouwen.   
Je eigen materiaal zou je daar ook niet voor het grijpen laten liggen... 

 
Vanaf dit moment is alle schade of verlies van het materiaal op koste van de 
ontlener, waar ook een eventueel probleem zich voordoet: in het zwembad, de hal, 
op de duikplaats, … Jij en alleen jij bent nu verantwoordelijk van het materiaal. 

Materiaal terugbrengen 
Doe je ALTIJD de maandag erop. 
 
Tenzij anders afgesproken met de materiaalmeester (bv. meerdere aaneensluitende 
weekends (doopduiken) of aangekondigde afwezigheid de week erop of dergelijke 
 
Ook uitgeleend materiaal is gevoelig voor het zoute water van de Oosterschelde en 
het zand van de put van Ekeren… 
 
Dus je spoelt je materiaal na je duik met zoet water en laat het drogen. 



 
Het is wel zo prettig, voor iedereen, als we geen kletsnat/vuil materiaal aangeboden 
krijgen, of moeten uitlenen. 
 
Let op de details: 

• Stopjes van de ontspanners 
• 6 kg lood per loodpocket ( 2 x 2kg + 2 x 1 kg ) 
• … 

 
Flessen worden naar het flessenkot gebracht door de ontlener zelf. 
Of door iemand die je zot krijgt om het voor jouw te doen … 
 
Zelfde verhaal als voor het afhalen van de flessen: Laat ze niet in de hal staan 
(liggen !) om ze na het omkleden in het zwembad en naar het flessenkot te sjouwen. 
Voor alle duidelijkheid: Flessen die gewoon aan het flessen-kot gezet worden als 
“niet teruggebracht” beschouwd. 
Met andere woorden, meld aan de materiaalmeester als iets terug brengt (dit geldt 
trouwens voor alle uitgeleend materiaal) 
 
Zet (of beter, leg) ze ook niet voor een gesloten flessenkot voor de training.  
Na de officiële zwemtijden, loopt er een hoop volk in en uit het zwemmateriaal kot. 
Niet dat je zomaar een fles in je zwembroek/badpak ongezien het zwembad uit 
smokkelt, maar de deur achteraan is meestal open…. 

Fles vullen 
Vorige jaren was het voor de materiaalmeesters niet te doen om ook nog eens alle 
uitgeleende flessen te vullen, naast alle zwembadflessen. 
Met onze nieuwe ultrasonische vulbalk kan dit vanaf dit jaar wel. 
Je mag je fles dus “leeg” terugbrengen. 
 
Wat we dus wel verwachten, zoals hierboven aangegeven, is dat je je huur-fles zelf 
naar het flessenkot brengt en aanbied aan de materiaalmeester. 
 
(Als je meerdere duiken doet met je materiaal moet je uiteraard zelf je fles ergens 
laten vullen tussendoor. ) 

Nitrox 
Als je een nitrox-fles leent wordt er 5€ aangerekend om ze opnieuw te vullen. 

 
 
 

tenzij anders afgesproken met de materiaalmeester (bv. bij succ. duiken, wknds, …) 

  

Nooit zelf Nitrox laten vullen. Wij doen dit voor jouw bij “de Rik” 



BBQ-duiken en “de remork” 
 
De “Remork” met duikmateriaal is enkel beschikbaar tijdens de BBQ-duiken aan de 
put, en is nooit aanwezig op clubduiken.  
 (Ook niet tijdens clubduiken tijdens de maanden Juli en Augustus) 
 
De regels om materiaal te ontlenen uit de remork zijn simpel: 
 

• Ook hiervoor stuur je op voorhand een mailtje naar 
mailto:materiaalmeester@cvdduikclub.be, zodat we weten wat ons te 
wachten staat en op voorhand kunnen inschatten of we genoeg materiaal 
hebben. 

• Enkel voor de BBQ-duik aan de put zelf: zelfde avond teruggeven.  
• Er kunnen eventueel ook sets uitgeleend worden voor een clubduik:  

dezelfde regels als hieronder zijn dan van toepassing (borg, tijdig aanvragen, 
terug bezorgen etc.) 

• Na de duik geef je alles terug (gedemonteerd !)  
 

In de remork hebben we 6 volledige sets “te huur” + 2 Nitrox Sets. 
(meestal meer flessen) 
 
Wie het eerst aanvraagt, krijgt het eerst.  
Heb je niets aangevraagd, en zitten we krap met materiaal (maten van de jackets 
etc.) kan het zijn dat je moet wachten tot iedereen die wel heeft aangevraagd zijn 
materiaal heeft afgehaald, vooraleer we kunnen beslissen of er nog materiaal over is 
voor ad-hoc ontleening. 

 

Ten slotte 
De regels voor het uitlenen lijken misschien een beetje omslachtig.  
Het materiaal dat je leent in echter iets duurder als een boek uit de bibliotheek. 
Daarom dat we er zoveel aandacht aan besteden.  
Trouwens goede afspraken maken goede vrienden. 
 
Hieronder dan nog het officiële uitleenreglement. 

  



De officiële regels op het uitleenformulier. 
1. De huurder mag het ontleende materiaal enkel en alleen gebruiken in CVD-clubverband of onder begeleiding 
van een kaderlid van CVD.  
2. Het materiaal zal enkel uitgeleend worden aan CVDleden die (kandidaat-) 1*duiker zijn en enkel voor de 
eerste 15 duiken.  
3. Huurder is bekend met het aanwezige risico van zogeheten “verborgen gebreken”, zijnde gebreken welke niet 
direct middels zintuiglijke waarneming waar te nemen zijn, maar die tot ongevallen kunnen leiden, en huurder 
neemt door gebruik te maken van het materiaal dit risico volledig op zich. Huurder, naasten en/of derden 
zal/zullen dan ook nimmer aanspraken kunnen doen gelden als gevolg van enige geleden schade, voortvloeiend 
uit het gebruik van de materialen, in welke zin dan ook.  
4. Door het ondertekenen van deze verklaring en het feitelijk gebruik van het materiaal, geeft huurder aan naar 
zijn mening het materiaal in goede staat te hebben ontvangen, en hiervoor volledige verantwoording te willen 
nemen.  
5. Huurder verklaart het betreffende materiaal terdege te hebben gecontroleerd, dan wel laten controleren, om 
zich te overtuigen van de staat waarin dit materiaal zich qua soliditeit en veiligheid bevindt ten behoeve van het 
specifieke gebruik en heeft vóór de huurperiode het materiaal visueel gecontroleerd.  
6. Huurder mag, op grond van de geldende regels en gebruiken binnen de sport, in staat worden geacht 
zelfstandig een goed oordeel te kunnen vormen over de veilige staat van het materiaal, evenals de daarbij 
behorende beperkingen en weet tevens op welke wijze het materiaal moet worden gebruikt.  
7. De huurder zorgt ervoor dat het uitgeleende materiaal tijdig, netjes en gereinigd wordt binnen gebracht. 
Indien het uitgeleende materiaal niet netjes en gereinigd is, zal de materiaalverantwoordelijke het materiaal 
weigeren. Indien hierdoor de huurder het materiaal later zou binnen brengen dan zal er ook een boete worden 
aangerekend (zie punt 9).  
8. Het materiaal moet afgehaald/teruggebracht worden enkel en alleen op maandagavond van 20.00 tot 21.00 bij 
de materiaalverantwoordelijke in het materiaallokaal gevestigd in het Zwembad Wezenberg. Buiten de 
openingstijd van het materiaallokaal is het niet mogelijk materiaal op te halen en of af te leveren.  
9. Indien de huurder het materiaal niet op de vooropgestelde datum terug bezorgt dan zal er een boete 
aangerekend worden van 10€, 30€ en 50€ respectievelijk 1, 2 en 3 weken na de afgesproken uitleentermijn. Op 
het zelfde ogenblik zal de materiaalverantwoordelijke met de huurder contact opnemen om het materiaal toch 
nog binnen te brengen.  
10. Indien materiaal niet wordt teruggebracht 3 weken na de afgesproken uitleentermijn dan is CVD genoodzaakt 
om gerechtelijke stappen te ondernemen.  
11. Huurder is akkoord met een gezamenlijk huurbedrag van: 0 € voor de gehele periode.  
12. Huurder betaalt borg, zijnde 100 € die op de rekening van CVD moet gestort worden (Fortis 001-3854907-09) 
met vermelding van “Naam” + “waarborg ontlening materiaal”. Indien er geen waarborg gestort is zal er geen 
materiaal worden uitgeleend. De borgsom zal na de huurperiode terug gestort worden op rekening van de 
huurder.  
13. De huurperiode kan niet worden verlengd. Een uitzondering op de uitleentermijn kan enkel mits vooraf 
overeengekomen met de materiaalmeester.  
14. Als gevolg van schade en of verlies welke tijdens het gebruik/huur van de materialen is ontstaan, is het de 
verantwoordelijkheid van de huurder om dit te melden aan de materiaalverantwoordelijke. De 
materiaalverantwoordelijke zal onderzoeken of de gebreken te wijten zijn aan normale slijtage of door andere 
gebreken. Indien het materiaal schade vertoont door onkundig gebruik of bij verlies, zullen de kosten voor het 
herstellen of aankopen van het materiaal doorgerekend worden aan de huurder.  


