
SSI DIVE PROFESSIONAL-OVEREENKOMST

Als SSI Dive Professional ga ik hierbij akkoord met de normen en vereisten die door SSI worden gesteld, met inbegrip van onder andere deze SSI Dive Professional-overeenkomst, en ik 

verklaar hierbij als volgt:

1. Ik zal mij houden aan de regels en voorschriften zoals 

nu en alsdan door SSI vastgesteld, ik zal voldoen aan 

de trainingsstandaards van SSI zoals nu en alsdan 

door SSI vastgesteld, en ik zal uitsluitend brevetten 

verstrekken aan personen die voldoen aan de 

bedoelingen en vereisten zoals vermeld in de SSI 

trainingsstandaards.

2. Ik zal op professionele wijze handelen, hetgeen een 

positief beeld geeft van mijzelf, SSI Authorized Dive 

Centers, SSI Authorized Dive Resorts en SSI.

3. Ik zal lesprogramma's verzorgen die zijn goedgekeurd 

door het SSI Dive Center/Dive Resort waarbij ik ben 

aangesloten. Als SSI Dive Professional begrijp ik dat 

een Hoofd Opleidingen (of iemand die werkzaam 

is in een soortgelijke functie) controleert welke 

programma's worden aangeboden in het SSI Dive 

Center/Dive Resort, en de Dive Professional kan zijn 

opgeleid of een opleiding volgen in programma's die 

niet zijn goedgekeurd door het SSI Dive Center/Dive 

Resort.

4. Ik zal brevetten en lesmaterialen verkrijgen van het 

SSI Authorized Dive Center/Dive Resort waarbij ik ben 

aangesloten en niet van SSI. Als SSI Dive Professional 

begrijp ik dat SSI brevetten en lesmaterialen exclusief 

aan SSI Authorized Dive Centers/Dive Resorts worden 

verkocht.

5. Ik zal mij houden aan alle procedures van het Monitor 

Assessment Program (MAP) zoals bepaald door de 

Monitor(s) van het SSI Dive Center/Dive Resort waarbij 

ik ben aangesloten. Als SSI Dive Professional begrijp ik 

dat de Monitor(s) van het SSI Dive Center/Dive Resort 

waarbij ik ben aangesloten, bevoegd is (zijn) om te 

controleren en te beoordelen of ik de SSI Standaards 

naleef.

6. Ik zal alle procedures met betrekking tot verlenging 

van mijn status opvolgen en met het oog op een 

goed verloop van de communicatie mijn persoonlijke 

contactgegevens in de SSI database te allen tijde up-

to-date houden.

7. Als SSI Dive Professional begrijp ik dat de verlenging 

van mijn status als SSI Dive Professional uitsluitend 

wordt bepaald door de directie van SSI en dat ik een 

na een periode van inactiviteit een verplichte update 

moet volgen voordat ik weer de actieve status kan 

verkrijgen.

8. Ik ben in het bezit van een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarbij SSI 

als medeverzekerde wordt vermeld, hetgeen ik kan 

aantonen (in landen waar dit van toepassing is).

9. Ik vrijwaar SSI, haar bestuurders en directieleden, 

medewerkers en gevolmachtigden voor enig 

verlies, enige claim of enige schade die voortvloeit 

uit mijn optreden als Dive Professional of mijn 

vertegenwoordigers, cursisten of gevolmachtigden.

10. Ik zal SSI voorafgaand aan verlenging van mijn status 

en mijn instructeur voorafgaand aan de opleiding op 

de hoogte stellen als ik ben veroordeeld vanwege een 

moreel schandelijke daad (d.w.z. kwesties aangaande 

eerlijkheid, integriteit, goede zeden, seksueel geweld). 

Veroordeling voor dergelijke misdrijven kan tot 

gevolg hebben dat er geen verlenging van mijn status 

of brevettering als SSI Dive Professional plaatsvindt.

11. Ik zal SSI op de hoogte stellen als er vanwege 

schending van de standaards vroeger of momenteel 

door een duikopleidingsorganisatie een onderzoek, 

maatregel of gerechtelijke procedure tegen mij is 

ingesteld. SSI kan naar eigen goeddunken mijn brevet 

intrekken.

12. Ik zal andere duikbonden of -organisaties waarbij 

ik ben aangesloten, toestemming geven om alle 

dossiers en andere informatie met betrekking tot 

eventuele onderzoeken, rechtszaken of juridische 

maatregelen vrij te geven aan SSI.

13. Ik machtig SSI om alle gegevens en overige informatie 

aangaande eventuele onderzoeken, maatregelen 

of procedures die mij betreffen, te verstrekken aan 

eventuele andere duikopleidingsorganisaties.

14. Ik zal alle door mij aan SSI verschuldigde bedragen 

betalen binnen 30 dagen of op de vervaldatum, 

indien deze laatste datum eerder is. Ik begrijp dat ik, 

als ik verschuldigde bedragen niet betaal, mijn actieve 

status verlies en dat er een incassoprocedure zal 

worden ingesteld.

15. Voordat ik logo's of handelsnamen van SSI gebruik, 

heb ik daartoe schriftelijke toestemming van SSI 

nodig. Ik begrijp dat een actieve status in geen geval 

een licentieovereenkomst betekent tussen mij en 

SSI, en dat ik geen bestaande SSI-materialen mag 

reproduceren of nieuwe producten mag produceren 

met gebruikmaking van het logo van SSI of andere 

bedrijfslogo's.

16. Ik verklaar hierbij dat ik geen agent, werknemer of 

wettelijk vertegenwoordiger van SSI ben, dat ik niet 

bevoegd ben om SSI op enigerlei wijze te binden, 

dat ik niet betrokken ben bij enige co-onderneming, 

joint venture of partnerschap met SSI, en dat ik niet 

automatisch gerechtigd ben om een SSI Authorized 

Dive Center/Dive Resort te zijn.

17. Ik begrijp dat het mijn verantwoordelijkheid is om alle 

huidige SSI Trainingstandaards en alle vereisten als SSI 

Dive Professional te kennen en op te volgen. Ik begrijp 

dat deze standaards en vereisten van tijd tot tijd 

veranderen, en ik stem ermee in om verantwoordelijk 

te zijn voor het handhaven en opvolgen van de meest 

recente standaards en vereisten die door SSI worden 

verspreid.

18. Ik kom overeen mijn SSI Service Center op de hoogte 

te stellen van eventuele veranderingen in mijn fysieke 

conditie die een nadelige invloed kunnen hebben op 

mijn duik-fitness, en voorts kom ik overeen om een 

nieuw medisch keuringsformulier ondertekend door 

een bevoegd arts in te leveren bij mijn SSI Service 

Center.

19. Ik begrijp en kom overeen dat het SSI Dive Center / 

Dive Resort een bestand met elektronische informatie 

aanmaakt en dit met het oog op brevettering 

doorstuurt naar het SSI Service Center.

20. Ik accepteer en ga ermee akkoord dat mijn SSI 

Service Center mij de aanvullende informatie voor 

SSI Dive Professionals toezendt over wijzigingen 

in standaards, opleidingsbulletins, geactualiseerd 

opleidingsmateriaal, upgrade-aanbiedingen en 

duiken in het algemeen.
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