
PADI-lidmaatschapsovereenkomst
AANDACHTIG LEZEN – Onderteken de verklaring bij aanvraag. 

Lidmaatschap van PADI wordt door PADI Worldwide Corp. aangeboden 
aan gekwalifi ceerde personen. Het biedt een serie programma‘s en diensten 
aan waaronder, afhanke lijk van de huidige classificatie van het lid, de 
mogelijkheid om PADI-duikcursussen aan te bieden en ervoor te adverteren, 
en ook andere cursussen en programma‘s die worden aangeboden door 
PADI Worldwide Corp. en PADI Americas, Inc. (hierna, met de door PADI 
Worldwide Corp. geautoriseerde regionale PADI-hoofdkantoren 
gezamenlijk PADI genoemd) en bij haar aangesloten maatschappijen en 
verbonden bedrijven, waaronder Diving Science and Technology Corp 
(DSAT), Emergency First Response Corp (EFR) en de stichting Project AWARE 
(PAF). Teneinde dit document duidelijker en leesbaarder te maken, wordt 
met „aan PADI gerelateerde programma‘s“ ieder programma bedoeld dat 
door PADI, DSAT, EFR of PAF wordt aangeboden. 

Lidmaatschap van PADI en gecontinueerde verlenging is mede mogelijk door 
deze Overeenkomst te lezen en te ondertekenen. PADI zal uw lidmaatschap 
of verlenging van uw lidmaatschap in overweging nemen op grond van de 
volgende voorwaarden: 

1. Ik heb mijzelf vertrouwd gemaakt met en zal me houden aan de
Richtlijnen en Procedures (voorheen Standaards en Procedures) die
van toepassing zijn, zoals gepubliceerd in de PADI, DSAT en EFR-
instructeurshandleidingen, en, indien van toepassing, de PADI Course
Director Manual en EFR Instructor Trainer Manual, en zal me houden
aan alle veranderingen in de richtlijnen die in het Training Bulletin
en andere aanvullende publicaties worden gepubliceerd, binnen
de hoedanigheid van mijn huidige classificering, als ik enig aan
PADI gerelateerd programma geef. Ik zal ook niet afwijken van de
toepasselijke richtlijnen als ik PADI als lid vertegenwoordig.

2. Ik heb mezelf vertrouwd gemaakt met al het lesmateriaal van aan
PADI gerela teerde programma‘s en ben op de hoogte van herziene
versies van dergelijk mate riaal en het introduceren van nieuw
materiaal. Ik ben op de hoogte van het feit dat persluchtduiken
ernstige gevolgen kan hebben voor iemands gezondheid en leven. Ik
ga ermee akkoord om iedere cursist die niet voldoet aan alle ‚vereisten
vooraf‘ en alle uitvoeringsvereisten zoals vastgelegd voor ieder aan
PADI gerelateerd programma, niet toe te staan om gebrevetteerd te
worden of voor cursusafronding geregistreerd te worden.

3. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat valse berichten over schending van
de richt lijnen, door de Commissie Kwaliteitsbewaking beoordeeld als
zijnde gedaan om concurrerende, politieke of financiële redenen, als
basis zullen dienen voor actie van de afdeling Kwaliteitscontrole.

4. Ik ben op de hoogte van het rapportageformulier Kwaliteitscontrole
dat bij PADI kan worden ingediend. Ik ben er ook van op de hoogte
dat er voor mij hulp beschikbaar is via het Kwaliteitscontroleproces van
PADI om klachten die eventueel zijn gerap porteerd te weerleggen. Ik
begrijp en ga ermee akkoord dat alle uitspraken van de Commissie
Kwaliteitsbewaking wat betreft dergelijke klachten bindend zullen zijn.

5. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat PADI andere brevetterende
organisaties in kennis mag stellen als een lid van PADI door de
Commissie Kwaliteitsbewaking ver plicht wordt gesteld om zich te
herscholen op het niveau van instructeur. Ik begrijp en ga er ook mee
akkoord dat PADI andere organisaties die duikbrevetten verstrek ken
in kennis mag stellen van het bestaan van enig actief of onopgelost
onderzoek door Kwaliteitscontrole dat betrekking heeft op mijn
activiteiten als PADI-lid. Verder begrijp ik dat de namen van geschorste
en geroyeerde leden gepubliceerd zullen worden in The Undersea
Journal en op de website van PADI.

6. Ik stem ermee in om PADI te voorzien van een waarheidsgetrouw
en correct adres en telefoonnummer van de cursisten/deelnemers,
waaronder het juiste postadres van de cursist, als ik een
brevetteringsautorisatie of een deelnemersregistratie (PIC-envelop,
aanvraag of registratiekaart/-rooster) aan PADI stuur voor enig
aan PADI gerelateerd programma. Ik begrijp en stem ermee in dat
dergelijke informatie wat betreft een PADI-, DSAT- of Project AWARE-
programma eigendom zal zijn van zowel PADI als het insturende
lid, en dat dergelijke informatie wat betreft een EFR-programma
eigendom zal zijn van EFR, PADI en het insturende lid.

7. Ik erken dat duiken en lesgeven in duiken lichamelijk zware activiteiten
zijn en dat ik er persoonlijk voor moet zorgen fit genoeg te blijven
om mezelf bezig te kunnen houden met activiteiten op het gebied
van lesgeven en toezicht houden. Ik erken dat ik, als mijn lichamelijke
gesteldheid of mijn gezondheid verandert waardoor ik niet kan
voldoen aan de lichamelijke vereisten van lesgeven in duiken en
toezicht houden, mijn activiteiten op het gebied van lesgeven en
toezicht houden zal opschorten totdat ik er weer toe in staat ben en,
indien noodzakelijk, goedgekeurd ben via een medische duikkeuring
uitgevoerd door een bevoegd arts.

8. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat alle leden (personen, duikcentra
en resorts) die zich bezighouden met het opleiden van een bepaalde
cursist, zoals is vastgelegd in het brevetteringsverslag van de cursist
bij PADI, er verantwoordelijk voor zijn zich te houden aan de
Richtlijnen (voorheen Standaards) van PADI, DSAT en/of EFR, waar van
toepassing, tijdens het geven van die opleiding. De afdeling Opleiding
en Kwaliteitsbewaking (Training and Quality Management) zal contact
onderhouden met alle betrokken leden na ontvangst van rapporten of
andere informatie waaruit mogelijke schending van de Richtlijnen en
Procedures blijkt.

9. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat financieel wanbeleid in de omgang
met PADI of aangesloten maatschappijen of verbonden bedrijven
reden is voor schorsing of beëindiging van het lidmaatschap.

10. Ik zal PADI of aangesloten maatschappijen of verbonden bedrijven
niet te schande maken, en geen aanleiding geven tot actie die tot
aansprakelijkheid zal leiden. PADI heeft het alleenrecht te beslissen of
mijn handelwijzen in strijd zijn met de bedoeling van dit artikel.

11. Ik zal een Meldingsformulier Duikongeval indienen bij PADI voor ieder
voorval dat verband houdt met mijn activiteiten als PADI-lid waarvan
ik denk dat het mijzelf of een andere persoon mogelijk schade zou
kunnen toebrengen.

12. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat de voorwaarden van deze
Overeenkomst ingaan op en bindend zijn vanaf 1 januari 2006 en
gedurende de daaropvolgende jaren van mijn lidmaatschap van
PADI. Mocht PADI deze Overeenkomst aanpas sen, dan zal ik vóór de
volgende verlenging schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de
veranderingen.

13. Ik begrijp en stem ermee in dat deze Overeenkomst niet een
agentuurrelatie creëert tussen PADI en mijzelf. Uitgezonderd wat
is bepaald in deze Lidmaatschapsover eenkomst heeft PADI geen
zeggenschap over of betrokkenheid bij mijn dagelijkse handelingen en
activiteiten en draagt geen verantwoording voor dezen.

14. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat lidmaatschap van PADI wordt
verleend naar goeddunken van PADI alleen, gebaseerd op haar
eenzijdige besluit van verschei dene criteria waaronder, maar niet
beperkt tot, of acceptatie en het continueren van lidmaatschap in het
belang van PADI is. Voldoen aan minimumeisen is geen garantie voor
lidmaatschap. Lidmaatschap van PADI, op alle niveaus, mag door PADI
naar haar eigen goeddunken op ieder moment worden ingetrokken.
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Voor PADI-leden die actief zijn in de Europese Unie:

Ik begrijp en ga ermee akkoord dat wanneer ik persoonsgegevens van 
klanten verzamel die betrokken zijn bij PADI-opleidingsprogramma’s, 
ik volgens de AVG-regelgeving wordt beschouwd als een 
‘medeverantwoordelijke voor verwerking’ met PADI. Daarnaast begrijp ik 
en ga ik ermee akkoord dat wanneer ik persoonsgegevens van klanten 
verzamel met betrekking tot vragen (waaronder persoonsgegevens van 
klanten) over PADI-programma’s en -producten, zoals reizen, die volgens 
de AVG-regelgeving aan PADI worden doorgestuurd om te worden 
opgevolgd, ik word beschouwd als een ‘gegevensverwerker’ voor PADI. Als 
zodanig moet ik redelijke, commerciële inspanningen leveren om dergelijke 
persoonsgegevens te beschermen door mij te houden aan de richtlijnen van 
artikel 28 van de AVG.*

*https://gdpr-info.eu/art-28-gdpr/
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PADI Worldwide Corp (een Californische maatschappij) heeft het recht en de 
bevoegdheid om verschillende (beeld)merken te gebruiken en in onderlicentie 
te geven waarvan de eigenaars zijn: PADI Americas, Inc. (een Californische 
maatschappij) (hierna gezamenlijk te noemen: PADI), Diving Science and 
Technology Corp (een Californische maatschappij, hierna te noemen: DSAT), 
Emergency First Response Corp (een Californische maatschappij, hierna te 
noemen: EFR, het gebruik van de merken van EFR wordt verleend aan leden 
van PADI Retail and Resort Association (PRRA) met een EFR Instructor die 
zijn/haar lidmaatschap heeft verlengd en de EFR-programma‘s geeft) en de 
Stichting Project AWARE (een Californische stichting zonder winstbejag, 
hierna te noemen: PAF). Onder de PADI-handelsmerken vallen, maar deze 
lijst is niet uitputtend, de merknaam Professional Association of Diving 
Instructors, de merknaam PADI, bepaalde logo‘s waaronder een duiker die 
over een wereld is geplaatst, een merk voor The Undersea Journal, evenals 
andere handelsmerken, waaronder die voor Specialty‘s en brevetteringen. 
Onder de DSAT-merken vallen, maar deze lijst is niet uitputtend, de 
merknaam DSAT. Onder de EFR-merken vallen, maar deze lijst is niet 
uitputtend, de merknaam EFR en het EFR-logo, dat bestaat uit een hart met 
een hartslagsymbool binnen een vierkant, met de woorden Emergency First 
Response. Onder de PAF-merken vallen, maar deze lijst is niet uitputtend, de 
merknaam Project AWARE en het logo van Project AWARE, dat bestaat uit 
een duiker en een vis met de woorden Project AWARE. Voor het doel van 
deze Licentieovereenkomst zullen deze verschei dene merken gezamenlijk de 
Merken worden genoemd. 

Genoemde merken zijn voor PADI van belang omdat deze de bron aangeven 
van haar dien sten, brevetten, ondersteunende programma’s en producten, 
waardoor de markt beschermd wordt en waardoor individuele leden van 
PADI, leden van PRRA, cursisten en anderen die met PADI te maken hebben, 
kunnen rekenen op diensten en producten passende bij hun werk die van zo 
hoog mogelijke kwaliteit zijn. Om leden van PADI de mogelijkheid te geven 
om te adverteren, reclame te maken en de oorsprong aan te geven van de 
diensten, brevetteringen en producten van PADI die ze verzorgen, krijgen 
leden van PADI bij dezen vergunning om voornoemde handelsmerken slechts 
te gebruiken op reclamemateriaal, specifiek gedrukt materiaal, specifiek 
materiaal op film of video, en software, vaste media zoals floppydisks, 
harddrives of cd-roms; of enige interactieve digitale media of methoden, 
of uitzendingsmedia of -methoden, waaronder, maar niet beperkt tot, 
internet of websites op het world wide web. De enige uitzondering op 
bovenstaande voorwaarden is dat, met specifieke schriftelijke autorisatie van 
het respectievelijke geautoriseerde regionaal PADI-hoofdkantoor, leden van 
PRRA het PADI handelsmerk met de duiker en de wereldbol mogen zetten 
op shirts van het personeel van hun faciliteit, in zeer beperkte hoeveelheden. 
Dergelijke shirts mogen op geen enkele manier worden doorverkocht, 
en voor iedere druk moet afzonderlijk schriftelijke toestemming worden 
verkregen. 

De licentie wordt niet verleend voor de levering van ander gedrukt materiaal, 
zoals hand boeken, boeken, instructies, kleding (behalve zoals hierboven 
beschreven) of producten of enige andere materialen, of die wel of niet 
door PADI, DSAT, EFR of PAF worden vervaardigd, verkocht, verspreid of in 
onderlicentie worden gegeven. 

Deze vergunning, verleend door PADI Worldwide Corp., geldt alleen 
wat betreft (1) Gedrukt advertentie- en reclamemateriaal (advertenties 
in kranten en tijdschriften; adverteren in telefoongidsen, strooibiljetten 
en reclameborden, behalve voor shirts voor personeel, zoals hierboven 
aangegeven); (2) Reclamemateriaal in de vorm van film en video zoals 
televisie reclame, diapresentaties of reclamevideo’s; en (3) Software, vaste 
media zoals floppydisks, harddrives of cd-roms, of iedere interactieve digitale 
media of methoden, media of methoden die uitzenden, waaronder, maar 
niet beperkt tot, internet of websites van het world wide web; dergelijk 
gebruik is bepaald in de meest recente richtlijnen, zoals die van tijd tot tijd 
gepubli ceerd kunnen worden door PADI, geen van alle mogen ze gebruikt 
worden op enig voorwerp of product dat is bedoeld voor wederverkoop. 

Geen van de bedrijfsnamen, handelsnamen of Merken van PADI, DSAT, 
EFR of PAF mogen worden gebruikt in domeinnamen op internet of 
e-mailadressen.

Voornoemde licentie voor gebruik voor adverteren en reclame maken moet 
in alle opzichten het exacte formaat, karakter, algemene voorkomen, type, 
stijl, achtergrond en afmetingen volgen als de Merken die voortgebracht zijn 
door respectievelijk PADI, DSAT, EFR en PAF. In geen geval zullen de Merken 
gecombineerd worden met andere merken, symbolen, een andere taal of 
aangetroffen worden in een andere opmaak en vorm dan zoals feitelijk 
door res pectievelijk PADI, DSAT, EFR en PAF wordt gebruikt. Het volledige 
handelsmerk moet worden gebruikt; een ingekort of gedeeltelijk gebruik van 
een Merk wordt niet toegestaan. Deze vergunning geldt voor het individuele 
lid persoonlijk en is niet overdraagbaar, niet verdeelbaar en er kan op 
geen enkele manier via geen enkele partij toestemming worden verkregen 
voor onderlicentie. Geen van de bedrijfsnamen, handelsnamen of Merken 
van PADI, DSAT, EFR of PAF mogen worden geïntegreerd in enig ander 
handelsmerk of handelsnaam. 

Niettegenstaande het voornoemde hebben PADI en de geautoriseerde 
regionaal PADI-hoofdkantoor het alleenrecht om enig opgesteld 
reclamemateriaal af te keuren en zijn ze de enige beoor delaars van de criteria 
of het aan de eisen van deze Licentieovereenkomst voldoet. Daarom zal aan 
ieder voorstel of verzoek door bevoegde leden van de staf van PADI wat 
betreft het gebruik van de Merken zo snel mogelijk gehoor worden gegeven 
om vergissingen, bedrog, aftreksels of andere problemen te voorkomen die 
schadelijk zouden zijn voor voornoemde Merken. 

Ongeacht voornoemde licentie hebben PADI, DSAT, EFR of PAF, individueel 
en gezamen lijk, het recht om een rechtszaak aan te spannen en enige 
aanklacht in te dienen of enige andere handeling noodzakelijk om de 
Merken te beschermen tegen enige persoon, firma of maatschappij die 
nu of in de toekomst de Merken of enige gelijkende merken, afleidingen, 
parallellen, handelsnamen, fantasievolle handschriften of ontwerpen gaat 
gebruiken. 

Deze licentie is geldig voor de duur van het lidmaatschap en zal terstond 
worden beëindigd als het lid zijn/haar lidmaatschap van PADI Worldwide 
Corp. beëindigd. 
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Licentieovereenkomst voor leden van PADI 


