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 DOW RESTRICTED 

Terneuzen,  

 

 

Aan: 

 

 

Onderwerp: Contract duik demotank 

 

Ondergetekenden (1) en (2): 

 

1. Dow Onderwatersportvereniging DOV, hierna verder genoemd als DOV en vertegenwoordigd 

door: 

Rob Vogel 

Vogellaan 50 

4533EV terneuzen 

E-mail: rfvogel@dow.com  +31 115 67 2914  

Of: querine@zeelandnet.nl  +31 115 617546 

 

2. ________________________________ vertegenwoordigd door _____________ 

 

 

In aanmerking nemende, dat de DOV bereid is tijdelijk de duik demotank in bruikleen te geven, zijn 

beide partijen het volgende overeengekomen: 

 

Art. 1 

1.1 De DOV geeft vanaf ____-____-____ aan de gebruiker in bruikleen de duik demotank voor de 

tijd van ___dagen, derhalve eindigend op ___-____-____. 

1.2 De gebruiker verklaart de duik demotank in gebruikte, doch in goede staat van onderhoud en 

vrij van gebreken van de DOV in ontvangst te hebben genomen. 

 

Art. 2 

2.1 De gebruiker is verplicht als een goed huisvader voor de duik demotank te zorgen en deze te 

onderhouden, deze slechts in overeenstemming met zijn bestemming te gebruiken, deze op zijn 

kosten te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle schade en deze bij het einde van de 

bruikleenovereenkomst aan de DOV terug te geven. 

2.2 Alle kosten, gemaakt aan de duik demotank tijdens de duur van deze overeenkomst, zijn voor 

rekening van de gebruiker tenzij het kosten betreft, die in redelijkheid niet voor de gebruiker 

zijn en de DOV toestemming heeft gegeven voor het voor haar rekening maken van deze 

kosten. 
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Art. 3 

3.1 Gebruik is geheel voor risico van de gebruiker. De gebruiker is aansprakelijk voor schade door 

verlies of beschadiging van de duik demotank. De gebruiker vrijwaart de DOV tegen 

aanspraken van derden op grond van het gebruik of transport van de duik demotank gedurende 

de in Art. 1.1 genoemde periode. 

 

Art. 4 

4.1 Het is de gebruiker verboden om de duik demotank te gebruiken voor commerciële doeleinden. 

4.2 Het is de gebruiker verboden om de duik demotank te verhuren aan derden. 

 

Art. 5 

5.1 De DOV is bevoegd tussentijds de bruikleenovereenkomst zonder enige opzeggingstermijn op 

te zeggen en van de gebruiker de onmiddellijke teruggave van de duik demotank te verlangen 

indien: 

A. De gebruiker de duik demotank verwaarloost, misbruikt en/of voor een ander doel gebruikt dan 

waarvoor deze bestemd is. 

B. De gebruiker in strijd is met Art. 4.1, 4.2. 

C. Kosten voor herstel van de duik demotank moeten worden gemaakt, die niet voor rekening van 

de gebruiker of van de verzekeringsmaatschappij komen. 

D. Als één van de partijen in staat van faillissement wordt verklaard, door één van hen voorlopige 

surséance van betaling wordt aangevraagd, of op andere wijze het vrij beheer over zijn 

vermogen verliest. 

 

Art. 6 

6.1 Indien de gebruiker na het einde van de bruikleenovereenkomst, of na opzegging hiervan door 

DOV, niet onmiddellijk voldoet aan het verzoek van DOV tot teruggave van de duik demotank, 

verbeurt de gebruiker een boete van € 500,00 voor iedere dag dat de gebruiker, na bij 

aangetekende brief door DOV te zijn aangemaand, aan zijn verplichtingen niet voldoet. 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te 
 

  

Terneuzen, ___-___-____ 

 

RF Vogel 

 

Duiktankbeheerder DOV 

 

 

_________________, ___-___-____ 

 

_________________ 

 

_________________ 


