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Reglement van Interne Orde Transfo duiktank 

 
De exploitant van de duiktank voert een Reglement van Interne Orde in om de goede 
exploitatie te verzekeren; dit reglement wordt duidelijk gecommuniceerd naar de gebruikers 
van de duiktank.  
          

1. Algemene Bepalingen 

1. De voertaal in de duiktank is het Nederlands. 

2. De directie heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt te leveren voor de veiligheid en 
de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de instelling te verbieden - dronkenschap, 
ordeverstoring, het niet naleven van dit reglement, manifestaties, samenscholingen, doorgangen 
te belemmeren, zich onbetamelijk te gedragen, vuilnis te storten, besmettelijke ziekten of kwalen 
hebben, personen die niet geheelde wonden vertonen, personen die zich om andere redenen in 
een staat bevinden die hun een weigering rechtvaardigt; deze opsomming is niet limitatief. 

3. Niet-duikers hebben enkel toegang tot de inkomhal en de cafetaria; enkel duikers en begeleiders 
hebben toegang tot de kleedkamers en het duikplatform. 

4. Dieren, tenzij assistentiehonden tot in de geschoeide zone, worden niet in de inrichting 
toegelaten. 

5. Het is slechts toegelaten zich om te kleden in de daartoe bestemde kleedkamers. Men mag er 
slechts de noodzakelijke tijd verblijven. 

6. De individuele kastjes dienen tijdens het duiken afgesloten te zijn. Hiervoor heeft men een 
muntstuk van 50cent nodig. 

7. De kleedkamers dienen rein gehouden te worden. 

8. De kleedkamers moeten ontruimd zijn ten laatste 30 minuten na sluitingsuur van de duikzone. 

9. Er worden duikers in het bad toegelaten tot één uur voor sluitingstijd. 

10. Er mag binnen de duiktank niet worden geleurd noch koopwaren uitgestald, noch verkocht en 
noch bij wijze van reclame worden aangeboden met uitzondering door de concessie toegestaan 
of door het bevoegd beheersorgaan. 

11. Het is verboden eet- en drinkwaren te gebruiken in het bad van de duiktank en 
aangelegenheden. 

12. Het publiek dient zich te gedragen naar de richtlijnen die op een behoorlijke wijze door het 
duiktankpersoneel, ter kennis worden gebracht.  

13. Iedere bezoeker is overeenkomstig de artikelen 1382 en volgens het burgerlijk wetboek, 
verantwoordelijk voor de schade door hem veroorzaakt. Verenigingen kunnen verantwoordelijk 
gesteld worden. De instructeurs, leiders of monitors van verenigingen zijn verantwoordelijk voor 
de personen die onder hun leiding staan. 

14. Elke beschadiging geeft aanleiding tot betaling van een vergoeding gelijk aan de 
herstellingskosten of de kosten van de vervanging van het beschadigde. 

15. Geen enkele klacht wordt aanvaard betreffende voorwerpen die gedurende het verblijf in de 
duiktank zouden verloren of ontvreemd zijn.  
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16. Door het eenvoudig feit van hun verblijf op de in hoofde vermelde plaatsen verklaren de 
bezoekers zich te onderwerpen aan alle beschikkingen van onderhavig reglement en 
inzonderheid zich rekenschap te geven van hun verantwoordelijkheid inzake schade toegebracht 
aan beplanting, gebouwen, installaties, goederen en ook tegenover derden. Personeelsleden 
van de duiktank hebben te alle tijde het recht hun controletaak uit te oefenen. 

17. De toegang tot de duiktank kan ontzegd worden aan diegene wiens gedrag opspraak verwekt of 
die zich niet schikken naar het reglement. Daartoe zal het reglement op een goed zichtbare 
plaats aan de ingang van de duiktank aangebracht worden. 

18. Het K.B. van 31/03/1987 die het roken verbiedt in openbare plaatsen dient nageleefd te worden. 

19. De aard van het gebruik van de infrastructuur is slechts toegestaan voor de door het 
beheersorgaan zelf aangekondigde of met de gebruikers afgesproken activiteit. De 
aangekondigde of afgesproken gebruiksuren dienen strikt nageleefd te worden. 

20. Het is verboden publiciteit te voeren onder eender welke vorm of plaats behalve na akkoord van 
het beheersorgaan.  

21. Voor de plaatsen binnen de duiktank gelden voor de bezoekers, onverminderd de wettelijke of 
andere reglementen en dient men ze na te volgen. 

22. Transfo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het oplopen van blessures of ziektes. 

23. De door het beheersorgaan aangestelde personeelsleden waken over de stipte naleving van dit 
reglement. 

24. Alle gevallen welke niet in dit reglement voorzien zijn vallen onder de bevoegdheid van het 
beheersorgaan. 

25. Aanpassingen of wijzigingen aan het inwendig reglement behoren enkel tot de bevoegdheid van 
de aangestelde duiktankdirectie. 

26. De duiker gebruikt de infrastructuur van de Transfo duiktank als een goede huisvader. 

27. De duiker aanvaardt dat zijn naam in het klantenbestand van de duiktank Transfo wordt 
opgenomen. Overeenkomstig de wet op de verwerking van persoonsgegevens heeft hij steeds 
het recht om dit bestand in  te zien, zijn gegevens te doen verbeteren of schrappen en kan hij 
zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor doeleinden van direct marketing. De 
verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens bij wie hij deze rechten kan uitoefenen 
is Hugo Landré (Knokstraat 3 te 8570 Vichte). Deze bepaling geldt eveneens voor de foto’s 
vermeld in punt 28 van dit huishoudelijk reglement. 

28. De Transfo duiktank is eigenaar van alle foto’s die binnen het kader van de infrastructuur 
genomen worden. 

29. Alvorens de duiktank te betreden dient elke duiker het RIO en het Veiligheidsreglement te 
ondertekenen. 

30. Het is verder o.a. niet toegestaan om: 

 Overdreven lawaai te maken met geroep of getier.     
 Te lopen rond het bad en in de kleedkamers.      
 Duwen, vechten of andere geweldige handelingen te doen.  
 Daden te stellen die niet stroken met goed gedrag en zeden. 
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2. Veiligheidsreglement  

Toegang tot de duiktank 

31. Om tijdens de publieke uren toegang te bekomen moet men in het bezit zijn van een 
toegangsbewijs, ticket of beurtkaart of abonnement dat moet getoond worden op verzoek van 
het duiktank personeel of op verzoek van de lokale politie. 

32. De toegang kan geweigerd worden indien de maximale bezettingsgraad van de duiktank bereikt 
wordt. 

33. Ploegen die de duiktank bezoeken buiten de publieke uren, dienen steeds zelf een 
duikinstructeur/redder te voorzien op de kade en in duikuitrusting die de veiligheid garandeert; 
deze moet tevens de veiligheidsvoorschriften toelichten. 

34. De duiker moet een geldig medisch attest bezitten die niet ouder is dan 12 maanden die u toelaat 
het duiken te beoefenen. Indien hij dit niet bezit, is hij zelf aansprakelijk voor alle gevolgen bij 
een ongeval.  

35.  Alle duikers dienen verzekerd te zijn voor het uitvoeren van duikactiviteiten.  

36. De duiker die in de Transfo duiktank duikt, laat de Transfo duiktank toe alle, nodige maatregelen 
te nemen indien er een ongeval plaatsgrijpt (het bellen naar de 112, het bad ontruimen enz.) 

37. Elke duiker moet volledig uitgerust een stortbad nemen alvorens de duikzone te betreden; tevens 
moet hij zijn duikuitrusting grondig afspoelen en de botjes en duikvinnen afspoelen in de 
waadbak. 

38. Niet duikers die de duikzone wensen te betreden moeten ofwel door de waadbak passeren ofwel 
schoenovertrekken gebruiken. 

39. Jeugdduikers moeten steeds vergezeld zijn van een toezichthoudende volwassene. 
Jeugdduikers kunnen maar duiken onder begeleiding van een begeleider die de nodige 
competentie bezit; dit volgens de regels van hun federatie.   

 

Duikactiviteiten 

40. De duiker is verantwoordelijk voor zijn mededuiker of mededuikers. Hij is het dichts bij zijn 
duikploeg en bij een probleem is hij de persoon die het eerst ingrijpt. 

41. Om het duiken te beoefenen in de Transfo duiktank moet men zowel de regels van de eigen 
federatie/liga als de regels die gelden in de duiktank respecteren. 

42. Duikers dienen steeds te duiken met een duikuitrusting in lijn met hun brevet. 

43. Indien twee regels elkaar tegenspreken dan moet de regel die de grootste veiligheid biedt 
gevolgd worden. 

44. De minimale ploegsamenstelling is steeds:        

  Duikinitiatie duikt minstens met een CMAS Duikinstructeur 
  Niet gebrevetteerde duiker (duiken 1 en 2) duikt minstens met een CMAS Duikinstructeur 
  Niet gebrevetteerde duiker (duiken 3, 4, ...) duikt minstens met een CMAS 4*D 
  1*D (tot 15 duiken)  duikt minstens met een CMAS 4*D  
  1*D (vanaf 15 duiken) duikt minstens met een CMAS 3*D  
  2*D duikt minstens met een CMAS 2*D 
  3*D duikt minstens met een Zie hierboven 
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45. De volgende niveaus worden als equivalent aanzien:      

CMAS 
NELOS 
LIFRAS 

EUF VVW PADI Mil. Beroeps SSI IADS 

1*D 1*D EN 14153-2 
ISO 24801-2 

1*D OW Diver     OW Diver 1*D 

2*D 2*D EN 14153-2 
ISO 24801-2 

2*D AOW 
Diver 

    AOW Diver 2*D 

3*D 3*D EN 14153-3 
ISO 24801-3 

3*D Rescue 
Diver 

Duiker   Rescue 
Diver 

3*D 

4*D 4*D EN 14153-3 
ISO 24801-3 

4*D Dive 
Master 

Master 
Instr. 

  Dive 
Master 

  

 Assist-I. EN 14413-1 
ISO 24802-1 

1*I   Master 
Instr. 

      

Instr. Instr. EN 14413-1 
ISO 24802-1 

2*I Dive 
Instructor 

Onder-
richter 

  Dive 
Instructor 

1*I 

 
46. Voor mengselduikers dient steeds een maximale ppO2 van 1,4 bar te worden gerespecteerd.  

47. Elke duiker die met een ander ademmengsel dan lucht duikt is zelf verantwoordelijk voor de 
analyse van zijn mengsel voor aanvang van de duik. 

48. Op het op uurrooster vermelde tijdstip van het sluitingsuur zal een geluidsignaal gegeven worden 
om het bad te verlaten. 

49. Tijdens de publieke uren geldt een tijdslimiet van 60 minuten in de duikzone.  

50. De overeengekomen tijd met groepen, clubs, verenigingen dient strikt gerespecteerd te worden. 

51. Het is verder o.a. niet toegestaan om: 

 Het duikwater op eender welke wijze ook maar te bevuilen.  
 Buiten de nultijd te duiken (een veiligheidstrap blijft wel aangeraden). 
 Andere duikers opzettelijk te hinderen of lastig te vallen. 

 
52. De duikers en hun begeleiders dienen zich te schikken naar de richtlijnen van het 

toezichthoudend personeel. 

53. Het uitvoeren van reddingssimulaties dient steeds te worden gemeld aan de toezichthouder. 

  


