
AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN 

DUIKREIZEN MAIDIVING 

Op de duikreizen van MaiDiving zijn naast de algemene voorwaarden, de 

volgende aanvullende voorwaarden van toepassing. 

 

Artikel 1 – Bedenktijd / Herroepingsrecht: 

1. De wet die bepaalt dat consumenten een zichttermijn van 14 

werkdagen hebben, maakt een uitzondering op reizen. Deze 

bedenktermijn is dus niet van toepassing op deze overeenkomst. 

2. Op het moment dat de boeking definitief is, is het niet meer 

mogelijk deze te annuleren. Er kan ook geen gebruik gemaakt worden 

van bedenktijd/herroepingsrecht. Bij annulering wordt 100% van de 

reissom in rekening gebracht bij de consument die de reis geboekt 

heeft. 

3. Bij annulering van de pakketreis door zowel aanbieder als 

consument kunnen PADI opleidingen die geboekt zijn bij MaiDiving, 

naderhand in Nederland gevolgd worden. 

4. Bij PADI opleidingen die volledig geannuleerd worden door de 

consument brengen wij 50% van de geldende prijzen in rekening. 

 

 
 
Artikel 2 – Betaling: 

1. De volledige reissom van de Pakketreis dient uiterlijk 42 

kalenderdagen vóór vertrek aan MaiDiving te zijn betaald. 

2. Bij boeking is een aanbetaling van 30% van de reissom verplicht. 

3. Wordt de pakketreis minder dan  42 kalenderdagen voor de 

beoogde vertrekdatum geboekt, dan dient de volledige reissom 

direct betaald te worden.  

4. Voor gezamenlijke activiteiten buiten duikexcursies dient een 

aanbetaling gedaan te worden. Deze aanbetaling wordt gedaan 

door de deelnemer op plaats van bestemming aan de reisleider. 

Na afloop van de reis wordt het verschil tussen de aanbetaling en 

de werkelijk gemaakte kosten verrekend met de deelnemer(s). 

 
 
 

https://www.maidiving.nl/algemene-voorwaarden/


Artikel 3 – Deelnamevoorwaarden 

1. De minimale leeftijd voor deelname is 15 jaar ten tijde van de 

boeking. Begeleiding door een voogd/ouder/begeleider is verplicht 

voor deelnemers jonger dan 18 jaar ten tijde van vertrek. 

2. MaiDiving heeft het recht om uitzondering(en) te maken op de 

bovengenoemde minimale leeftijdsgrens in overleg met de 

ouder/voogd/begeleider. 

3. Minimale certificatie eisen voor de duikreis zijn: Open Water Diver, 

met meer dan 10 gelogde duiken. Indien de Open Water Diver 

opleiding niet bij MaiDiving is gevolgd bepaalt MaiDiving of een 

assessmentduik op de plaats van bestemming gemaakt moet 

worden. 

4. Indien in de 3 maanden voorafgaand aan de pakketreis geen 

gelogde duiken zijn gemaakt, heeft MaiDiving het recht om een 

opfrisduik te vereisen van de deelnemer.  Indien de deelnemer 

voorafgaande aan de pakketreis meer dan 12 maanden niet 

gedoken heeft, is een PADI ReActivate inclusief buitenwaterduik 

verplicht voor vertrek. Dit programma zal in beide gevallen 

kosteloos worden verzorgd. 

5. Deelnemer is verplicht zorg te dragen voor een dekkende reis-, 

duik- & annuleringsverzekering. 

6. Deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig bewijs van een 

duikkeuring die op de eerste duikdag van de reis niet ouder is dan 

12 maanden. 

7. Voor de PADI opleidingen is het vereist dat cursist het e-learning 

gedeelte uiterlijk 1,5 week voor vertrekdatum heeft afgemaakt en 

bevestigd aan MaiDiving. 

8. MaiDiving heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot 

deelname aan de reis te weigeren. 


