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"De / DOV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies aan eigendommen van deelnemers tijdens deelname aan haar evenementen." 
 

Opgericht in augustus 1967 Rabo bank 300 5001 49 

Aangesloten bij de NOB IBAN NL91 RABO 0300 5001 49 

http://www.dowonderwatersportvereniging.nl BIC RABONL2U 

 

Gebruiken Duik demotank (25.000 liter) 
 
 
U wilt de DOV duik demotank gebruiken? Hiervoor dienen een tweetal contracten ingevuld 
en ondertekend te worden. Deze dienen met de ingevulde vragenlijst betreffende het 
transport van de duik demotank te worden geretourneerd aan de duiktankbeheerder van 
onze vereniging. Het adres staat vermeld in het contract. 
Alle documenten staan op de DOV website, maar zijn ook verkrijgbaar via de duik 
demotankbeheerder. 
Na ontvangst krijgt u een van de twee contracten, door DOV ondertekend, retour. Dit is de 
bevestiging dat de duik demotank voor u is gereserveerd. 
 
Belangrijk om te weten: 
 
Minimaal vier weken voor gewenste datum de duikdemotank reserveren. 
 
De gebruiksvergoeding van de duikdemotank bedraagt € 100,00 per gebruikte dag. 
 
De gebruiksvergoeding dient minimaal twee weken voor datum van ophalen van de 
demotank overgemaakt te zijn op bankrekeningnummer: 
IBAN NL91 RABO 0300 5001 49 t.n.v. Penningmeester DOV onder vermelding van 
"Duik demotank” en het aantal dagen. 
 
Maak gebruik van het “stap-actie” plan op de volgende pagina. U kunt dan niets meer 
vergeten. 

http://www.dowonderwatersportvereniging.nl/
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Procedure verkrijgen DOV duiktank 
 

In dit “Stap-Actie” plan wordt omschreven hoe u de DOV duik demotank voor 
tijdelijk gebruik kunt verkrijgen. 

 

Stap Actie 

1 Druk de documenten “Duikdemotank contract” en “Duikdemotank vragenlijst” 

af. 

2 Vul beide documenten volledig in. 

3 Stuur de documenten op naar de DOV duik demotankbeheerder; 
verzendadres is vermeld in het contract. 
Duik demotank contract in tweevoud. 
Duik demotank vragenlijst in enkelvoud. 

4 Zodra de DOV duik demotankbeheerder de documenten ontvangen heeft, 

wordt de duik demotank voor u gereserveerd. 

5 De DOV duik demotankbeheerder ondertekent namens de DOV de contracten 

en retourneert een (1) kopie aan de contractant, naar het door u in het contract, 

vermelde adres. Dit is de bevestiging dat de duik demotank voor u 

gereserveerd is. 

6 De DOV duik demotankbeheerder informeert de DOV penningmeester en geeft 

het aantal gebruiksdagen op. 

7 De DOV penningmeester stuurt een rekening voor het aantal gebruiksdagen 

naar het door U vermelde adres in het duik demotank contract. 

8 U betaalt de rekening. Doe dit op tijd om er zeker van te zijn dat u over de duik 

demotank kunt beschikken. 

9 De DOV penningmeester bevestigt de ontvangst van de betaling aan de DOV 

duik demotankbeheerder. 

10 De DOV duik demotankbeheerder geeft de duik demotank vrij voor transport. 

NB: Zorg voor tijdige betaling. De bedrijfsbewaking van Dow Benelux 

BV, waar de DOV duik demotank is opgeslagen, geeft de duik demotank 

niet mee als deze door duik demotankbeheerder niet is vrijgegeven voor 

transport. 

 


