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DIVEMASTER AANVRAAG

Naam cursist  

Straat / Nr.  

Postcode / Plaats / Land  

Tel. thuis   Tel. werk  

E-mail   

Fax   Geboortedatum   Geslacht  M   V
 Dag/Maand/Jaar

Voorkeurstaal   Waar zul je als Divemaster gaan werken?  
 Land

Sofinummer   OB-nummer (kopie bijvoegen)  

VEREISTEN VOORAF 
Je moet gebrevetteerd zijn als PADI Advanced Open Water Diver en PADI Rescue Diver en aan een Emergency First Response 
(EFR) cursus voor primaire zorg deelgenomen hebben, of beschikken over kwalificerende brevetten van een andere organisatie. 
Voor AllE kwalificerende brevetten die niet van PADI komen moeten kopieën bijgevoegd worden.

PADI AOWD   PADI Rescue   EFR  
 Brevetnr. Brevetnr.  Brevetnr.

Blokletters of typen.     Stuur het brevet naar:   Dive Center         Instructor         Leerling

BREVETTERINGSINFORMATIE
Dit formulier moet door de aanvrager en door de brevetterende instructeur (PADI Open Water Scuba Instructor of 
hoger) ondertekend worden. Dit formulier is slechts een aanvraag om als lid geaccepteerd te worden. Alvorens het 
lidmaatschap van PADI in kan gaan moet de aanvraag door PADI gecontroleerd worden en moet het nieuwe lid van PADI 
een bevestiging van deze status ontvangen hebben.

PADI Divemaster brevetteringsdatum   Cursusplaats  
 Dag/Maand/Jaar Land/Plaats

Naam brevetterende Instructeur   Tel.  

Naam Dive Center   PADI-nr. S-   Tel.  

 

VERKlARING AANVRAGER
Ik heb de PADI lidmaatschapsovereenkomst en de Licentieovereenkomst voor leden van PADI gelezen en geef hierbij 
aan volledig in te stemmen en akkoord te gaan met de voorwaarden. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat elke strafrechtelijke 
veroordeling van mijn kant, waarbij sprake is van misbruik van een minderjarige of seksueel misbruik van een volwassene 
wanneer dit plaatsvindt ofwel tijdens of vóór mijn lidmaatschap bij PADI, automatisch zal resulteren in weigering of beëindiging 
van mijn PADI-lidmaatschap. Ik verklaar hierbij te zullen handelen naar eer en geweten en mij te houden aan de overeenkomst.

Handtekening kandidaat   Datum  
 handtekening Dag/Maand/Jaar

 

VERIFICATIE INSTRUCTEUR
Hiermee bevestig ik dat aan alle vereisten vooraf en aan alle voorwaarden voor brevettering, in overeenstemming met 
het PADI Instructor Manual voldaan is. Verificatie gelogde duiken – Ik heb geverifieerd dat deze aanvrager ten minste 
60 duiken heeft gelogd.

Naam Instructeur   PADI-nr.   Datum  
 Paraaf van de brevetterende instructeur  Dag/Maand/Jaar 
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BETAAlMETHODE 
Volgens de huidige PADI-prijslijst voor het land waarin je woont.

 MasterCard  VISA  American Express
 Discover Card  JCB  Maestro  
   (Alleen Groot-Brittannië)

 Controleer/Bankcheque No.* ________________________

Controleer/Bankcheque moeten worden betaald in de valuta 
van de PADI-kantoor dat de aanvraag wordt ingediend bij.

Kaartnummer  

Vervaldatum   

Naam kaarthouder  
  (blokletters)

Geldige handtekening  

PASOPTIES
 Standaard PADI-pas (geen extra kosten)
 
Steun natuurbehoud met de Project AWARE 
Foundation-versie van je PADI-pas:

 Project AWARE Foundation-pas _________ 
(Geef aan met welk bedrag je wil steunen. 
Neem contact op met je PADI-kantoor voor het 
minimumbedrag voor verwerking.) 

CHECKlIST

 Aanvraag volledig ingevuld

 Deelnamevereisten-informatie ingevuld en 
vereiste documentatie bijgevoegd

 Handtekening aanvrager en instructeur

 Een pasfoto bijgevoegd (schrijf naam duidelijk 
op achterkant)

Plakband / Bevestig een
4,5 cm x 5,7 cm

met kop en schouders photo

Schrijf naam  
op achterkant  

van de foto
Geen donkere brilleglazen

MAIl NAAR: Uw PADI 
kantoor, aandacht Divemaster 
Certification. Voor mailing 
informatie, Zie de actuele 
prijslijst of bezoek padi.com.

Plak de sticker uit  
de Instructor Manual  

HIER


