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Aanmelden en een evenement in de agenda zetten 

Duiken op duikspot ’t Zuth 
 
Een duikorganisatie of duiker die interesse heeft om te gaan duiken op de duikspot ’t 

Zuth dient zich eerst aan te melden. 
Bezoek hiervoor www.dnbo.nl selecteer “aanmelden nieuwe organisatie” 
 
Vul een gebruikersovereenkomst in en stuur deze per e-mail op. 
Registreer één of enkele leden, Vul de benodigde gegevens in en kies U persoonlijke 

inlognaam en wachtwoord. Vermeld a.u.b. ook de duikorganisatie waarvoor U de 
aanmelding doet. 
 
Voor de toegang zijn de volgende beheers bijdragen van toepassing; 
voor een duikorganisatie,  

• een seizoen prijs van € 75,= verschuldigd, 
voor individuele duikers 

• een seizoen beheers bijdrage van € 25,= of 
• vanaf 1 juli een half seizoen beheers bijdrage van € 12,50. 

Verschuldigde bedragen gaarne over te boeken naar; 
• Duikspots Noord Brabant Oost t.n.v. G. Hendriks 
• Bank : NL65RABO0191845388 

Indien u het bovenstaande heeft uitgevoerd dan kunt U een duik gaan plannen op de 
duikspot. Zie onderstaande instructie 

 
Ik/ wij wil(len) gaan duiken op duikspot ‘t Zuth  
 
Om een duik te plannen moet U eerst inloggen met de eerder aangemaakte inlog 
gegevens, zie menu “Log in”. 

Indien U bent ingelogd, dan ziet U in het menu Duikspot ’t Zuth staan, selecteer deze en 
selecteer dan duiken op duikspot ’t Zuth., onder de plattegrond vindt U “Nieuw 
evenement maken” Vul de benodigde velden in en submit. 
 

Het verzoek wordt aan de stichting aangeboden en al dan niet geaccordeerd afhankelijk 
van andere planningen. 
Indien geaccordeerd krijgt U de benodigde sleutelcode en kunt U op genoemde datum 
gebruik maken van de duikspot. 

 
 
Zowel individuele duikers als duik organisaties/verenigingen moeten, voor dat zij gebruik 
maken van de duikspot, de bezoekers overeenkomst ondertekenen. 
De in de overeenkomst opgenomen regels hebben een gelijke strekking als die vermeld in 
de overeenkomst tussen stg DNBO en de gemeente Gemert Bakel. De stichting heeft 
hierin diverse verplichtingen en deze worden 1 op 1 overgenomen in de 
bezoekersovereenkomst van individuele duikers en/of duikverenigingen. De 
bezoekersovereenkomst is pas geldig na ontvangst door penningmeester en als de hierin 
vermelde beheers bijdrage op rekening van de stg DBNO bijgeschreven staan. 

 

 

  

http://dnbo.aquarius-helmond.nl/?p=16
http://www.dnbo.nl/
http://dnbo.aquarius-helmond.nl/?p=62
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Bezoekers overeenkomst duikspot ‘t Zuth 

Navolgend is een bezoekersovereenkomst tussen, hieronder genoemde bezoeker en de 
stichting Duikspots Noord Brabant Oost, verder DNBO genoemd. 

Degene die de bezoekerovereenkomst aangaat met DNBO, (hierna te noemen: de bezoeker 
gaat akkoord met de in deze bezoekersovereenkomst genoemde voorwaarden. 

De heer/mevrouw  

Namens duik-
vereniging/organisatie 

 

Adres, straat en 
nummer 

 

postcode  

woonplaats  

e-mail  

Telefoon vast  

mobiel nummer  

eventuele website  

 

1. DUUR 

De bezoekersovereenkomst voor duiken op duikspot ’t Zuth, is geldig vanaf; 

  het jaar 20.....  (voor duik organisaties/ verenigingen / individuele duikers) 

En blijft geldig, mits aan de gestelde geldelijke verplichting wordt voldaan. Na 

onderbreking van meer dan 2 maanden van de betaling verplichting dient er een nieuwe 

bezoekersovereenkomst ondertekend overhandigd te worden. Jaargang loopt van 1/1 tot 

31/12 

2. OPZEGGING 
Het gebruik kan door beide partijen te allen tijde schriftelijk worden beëindigd met 
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand. Dit zonder restitutie van 
beheersbijdrage. 

3. HET GEBRUIK 
1. De bezoeker is verplicht de duikspot, zowel het water als het omringende terrein 

overeenkomstig de aangegeven bestemming “het uitoefenen van de duiksport” te 
gebruiken. 

2. Het is bezoeker niet geoorloofd om zonder schriftelijke toestemming van de  DNBO 
veranderingen aan te brengen aan het gehele terrein, zowel onderwater als boven 
water, en het omringende terrein. 

3. Het is bezoeker niet geoorloofd de duikspot zodanig te gebruiken dat zulks uit 
oogpunt van welstand bezwaar oplevert. 

4. Het is bezoeker niet geoorloofd aan derden hinder of overlast te bezorgen. 
5. Het is de bezoeker niet geoorloofd in, op of aan de grond werkzaamheden of 

handelingen te verrichten of na te laten dan wel een bedrijf uit te oefenen, waardoor 
gevaar, schade of hinder, dan wel aantasting van de volksgezondheid en/of het 
milieu waaronder die van de bodem wordt veroorzaakt. Alle schade die niettemin 
aantoonbaar door handelen of nalaten door of vanwege de bezoeker ontstaat - 
waaronder de kosten van eventueel noodzakelijke bodemsanering – komen voor 
rekening van de bezoeker. 

6. De bezoekers overeenkomst met de DBNO is persoonlijk en de bezoeker kan geen 
andere duikers en/of  duikverenigingen/ organisaties toegang tot de grond 
verschaffen.  
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7. De bezoeker dient/ bij gebruik van de parkeerplaats van de duikspot een verkregen 
duikspot kaart onder de voorruit te leggen als indicatie dat deze behoort tot de 
groep geregistreerde bezoekers. 

8. De DNBO is gerechtigd om aan individuen en/of de duiksportverenigingen / 
organisatie een bijdrage per jaar te vragen als vergoeding in de onkosten voor het 
beheer. De hoogte van de bijdrage staat vermeld op de website www.DNBO.nl  

9. Bij misdragingen van de bezoeker en/of een of meer van haar leden, is de DNBO  
gerechtigd om het gebruik van het betreffende lid en/of de gebruiker op te zeggen. 

10. Het gebruik van vaartuigen is verboden, evenals het gebruik van hef instrumenten 
bv hefballen. Indien nodig voor het uitvoeren van oefeningen eerst na schriftelijke 
goedkeuring van de DNBO. Het organiseren van rescue oefeningen dient vooraf 
aangemeld te worden. De uitvoering dient zodanig te gebeuren dat het, ook voor 
derden, duidelijk is dat het een oefening betreft en men niet bv 112 en-of politie 
alarmeert. 

 

4. GEBRUIK DUIKSPOT ‘T ZUTH 
1. De duikspot, is afgesloten door middel van een poort. Deze poort dient te allen tijde 

afgesloten te zijn om te voorkomen dat derden het terrein betreden. Het is aan de 
bezoeker duidelijk dat hier niet de meest veilige optie wordt gekozen in geval van 
een calamiteit. 

2. Een gedeelte van de te gebruiken grond maakt deel uit van de oever. Het is in 
verband met de eisen in de ontgrondingsvergunning niet toegestaan de oever te 
gebruiken buiten het gedeelte dat in gebruik gegeven is. 

3. Het is de bezoeker niet toegestaan de inrichting van het terrein, inclusief de 
oeverbelopen en onderwatertaluds, te veranderen.  

4. De bezoeker mag de aanwezige grensmarkeringen niet wijzigen. 
5. De bezoeker mag geen van de zich, op, in, aan of boven de grond bevindende 

palen, kabels, leidingen, draden en andere voorwerpen  vervangen, verplaatsen 
en/of verwijderen 

6. De DNBO is ter zake van het niet nakomen van 4.3,4.4 of 4.5 gerechtigd de kosten 
om het terrein weer in originele staat te brengen in rekening te brengen bij de 
betreffende bezoeker. Betaling dient dan prompt te volgen. 
 

5. SCHADE 

De bezoeker is jegens de DNBO aansprakelijk voor de schade van en aan de 
duikspot, die na het in gebruik geven van de duikspot aantoonbaar is ontstaan door 
het gebruik of door verontreiniging van de grond door de bezoeker of door iemand 
die door de bezoeker aldaar is toegelaten, alsmede voor de schade die ontstaat 
door gehele of gedeeltelijke instorting van werken/leidingen in de grond en die door 
hem of in zijn opdracht geplaatst/aangebracht zijn of worden. De bezoeker vrijwaart 
DBNO voor alle aanspraken van derden op vergoeding van schade die is ontstaan 
door het gebruik of door verontreiniging door de bezoeker door gehele of 
gedeeltelijke instorting van de werken, respectievelijk leidingen die tot de zaak 
behoren. 

 

6. DIVERSE BEPALINGEN 

1. Met betrekking tot de te gebruiken grond is door Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant op 10-11-2008 aan De Peelhorst Zand & Grint een 
Ontgrondingsvergunning (kenmerk 1462093 / zaak 1342306) krachtens de 
Ontgrondingswet verleend.  

2. De bezoeker is verplicht zich aan de inrichtings- en beheervoorschriften zoals deze 
voortvloeien vanuit de onder lid 1 genoemde Ontgrondingsvergunning, te zullen 
voldoen, voor zover het daarbij niet gaat om werkzaamheden welke De Peelhorst 
Zand & Grint krachtens de tussen de eigenaar en De Peelhorst Zand & Grint 
gesloten overeenkomst “Ontgrondingslocatie De Bakelse Plassen en omgeving” 
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voor eigen rekening en risico uitvoert. De bezoeker zal alle niet–financiële 
verplichtingen voortvloeiende uit de in lid 1 genoemde Ontgrondingsvergunning met 
betrekking tot de bij de ontgrondingsvergunning betrokken percelen nakomen en zal 
instaan voor duurzame instandhouding van de inrichting na gereedkoming van de 
ontgronding.Origineel is op aanvraag beschikbaar bij de stg DBNO. 

3. De bezoeker respecteert de ontgrondingswerkzaamheden door De Peelhorst Zand 
& Grint en staat er mitsdien voor in dat het aan hem te verlenen bezoekrecht een 
ongestoord uitvoeren van die ontgrondingswerkzaamheden niet in de weg zal 
staan; 

4. De bezoeker verplicht zich om zijn bezoeksrecht aldus uit te oefenen dat een en  
ander in overeenstemming is met het vigerend bestemmingsplan en geen afbreuk 
doet aan de verplichting van De Peelhorst Zand & Grint om ter zake van de 
ontgronding tot een eindinrichting te komen op basis van het Eindplan zoals 
genoemd in artikel IV lid 1 van de tussen de gemeente en De Peelhorst Zand & 
Grint op 4 september 2009 gesloten overeenkomst ("Overeenkomst 
ontgrondingslocatie De Bakelse Plassen en Omgeving"); 

5. De bezoeker vrijwaart De Peelhorst Zand & Grint voor schade welke door de 
feitelijke uitoefening van het bezoekrecht als ontgronder kan ontstaan. 

6. Duikobjecten Alleen DNBO mag in De Bakelse Plassen duikobjecten plaatsen 
voor het uitoefenen van de duiksport. Deze duikobjecten zijn/worden eigendom van 
DNBO, tenzij anders bepaald. 

a. Alle lasten, verplichtingen, onderhoud en risico’s die de duikobjecten met 
zich  meebrengt, komen en blijven voor rekening van DNBO. 

b. Het is de bezoeker van de duikspot niet toegestaan enige verandering aan 
te brengen onderwater en/of aan het omringend terrein. Een en ander kan 
alleen geschieden met schriftelijke toestemming van DNBO. 

c. Het plaatsen van de duikobjecten dient plaats te vinden conform de 
wetgeving (o.a. WABO).  

7. Bezoeker neemt kennis van het feit dat op enig moment, vermoedelijk in de laatste 
fase van de winning in de Bakelse Plassen de winactiviteiten zich zullen 
verplaatsen naar plas 2/3. De tussendam wordt dan verwijderd en plas 3 wordt op 
de vergunde diepte gebracht. Bezoeker wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht 
door DNBO. 

 

7. BOETEBEPALING 
1. Bij niet-nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit deze overeenkomst 

verbeurt de bezoeker , na ingebrekestelling en na verloop van de daarin gestelde 
termijn, ten behoeve van DNBO een onmiddellijk opeisbare boete conform de kosten 
daaraan gelieerd. 

2. Naast het gestelde in lid 1 van dit artikel behouden DNBO de bevoegdheid om bij niet-
nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting in rechte 
nakoming te vorderen of het gebruik van de gemeentegrond met inachtneming van het 
in deze overeenkomst en wet bepaalde op te zeggen of te ontbinden al dan niet onder 
het vorderen van schadevergoeding. 

 

Ondertekening.  

Bezoeker:............................................................................... 

 

Namens de stichting DNBO:..........................................................................  


