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 Prachtige combinatiereis Filipijnen 

 
Beste Stefaan, 
 

Jullie hebben een heerlijke combinatie op het oog. 
Duiken op Malaspascua met de voshaaien!! Uit eigen ervaring kan ik zeggen, dat dat een geweldige ervaring is. Je 
moet wel vroeg je bed uit, want de voshaaien laten zich alleen 's ochtends vroeg zien. 
Na de vroege ochtendduik bij de voshaaien, wacht jullie dan een heerlijk ontbijt. 
Voor Malapascua Exotic heb ik halfpension toegevoegd, dat is ontbijt en diner. 
 
Voor Oasis resort heb ik in de offerte alleen ontbijt opgenomen. Daar zijn veel restaurantjes en bars in de nabijheid. 

Dus volop keuzemogelijkheden. 
 
Inmiddels staan er 6 kamers in beide resorts voor jullie in optie!! 
Dus 12 personen zijn van harte welkom. 
 
De duiken uit het duikpakket bij beide resorts mogen voor dagduiken of nachtduiken gebruikt worden. 
Per 27 Febuari is de offerte aangepast nar 10 duiken per persoon per resort. 

De kleine toeslag voor nachtduiken betaal je ter plaatse. 

De toeslag voor 15 liter tanks is ook toegevoegd. 
 
De offerte heb ik gebaseerd op 2 personen in een 2-persoons kamer. 
Zodoende heb je een makkelijk overzicht en is het goed aan te passen naar het uiteindelijke aantal deelnemers. 
Voor de offerte heb ik een vluchtprijs gebruikt, gebaseerd op reeële prijzen van januari 2024. 

Daardoor is de offerte onder voorbehoud van vluchtprijzen. 
We kunnen de vluchten met Singapore Airlines, Cathay Pacific of Emirates Airlines ca 10 tot 11 maanden van 
tevoren boeken. 
 
Voor nu komt de prijs uit op € 2475,75 per persoon. (onder voorbehoud van beschikbare vluchten en vluchtprijs) 
Gebaseerd op 2-persoons kamers, duiken en transfers zoals in de offerte verwerkt. 
Prijs is ook iets onder voorbehoud vanwege de transfer prijs. Deze wisselt bij het aantal deelnemers. 

 
De groepskorting is NU WEL verwerkt in de offerte. 
Bij 12 duikers, is 1 persoon gratis voor duiken en verblijf (verblijf op basis van 2-persoons kamer). 

Deze korting bedraagt op basis van de pakkettten accommodatie en duiken in de offerte € 661,-  
Dus als de groep uit 12 personen / duikers bestaat dan is de GROEPSKORTING € 75,- per persoon. 
Dit heb ik nu toegevoegd in deze aangepaste offerte met 1 nacht extra in Oasis resort en 10 duiken per persoon per 
resort 

 
Bij minder dan 12 duikers/deelnemers is de groepskorting bij Malapascua Exotic: 
8 betalende duikers is 9e duiker gratis voor alleen het duikpakket. 
 
Bij Oasis resort is bij 10 duikers al 1 duiker gratis voor verblijf en duiken (9 betalen en 10e gratis). 
 

Kortom we horen graag hoeveel personen er geïnteresseerd zijn en dan sturen we jullie op basis daarvan een 
vernieuwde totale offerte op basis van het aantal inschrijvingen. Hier kunnen jullie dan een beslissing op nemen.  
 
Verzekeringen 

Het is van belang dat iedere passagier zijn/haar verzekeringen checkt. Zorg voor een goede duik-, annulerings- en 
reisverzekering. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. De reisverzekering moet ook dekking bieden zaken als extra 
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(medische) coronakosten in het buitenland. Stel dat je daar corona krijgt, en er is evt. een ziekenhuis opname 
nodig, dan zijn die kosten erg hoog als het niet meeverzekerd is. Kun je niet terug op de oorspronkelijk reisdatum 
dan moeten ook de extra nachten en de kosten voor een andere terugvlucht gedekt zijn. Zorg dat ook je 
zorgverzekering medische kosten in het buitenland dekt. Denk ook aan een goede duikverzekering die transport via 

de lucht vergoed en andere ziektekosten, duikmedisch gerelateerd. Je annuleringsverzekering moet dekking geven 
op corona als reden om te mogen annuleren als je kan aantonen dat je positief test voor vertrek. 
 
Factuurbetalingen 
Betaling van de reissom geschied door alle deelnemers rechtstreeks aan Diving Holidays. Hiermee nemen we de 
afhandeling van de boeking uit handen en zorgen we ervoor dat de reizen zonder zorgen geregeld worden. Hierdoor 
heb je als hoofdboeker ook geen aansprakelijkheid ten aanzien van het uitvoeren van de reis en er hoeft geen 

wettelijke dekkingsregeling verzorgd te worden omdat de betalingen van de reissom direct via Diving Holidays lopen. 
Natuurlijk is Diving Holidays voor jullie zekerheid aangesloten bij het SGR en het Calamiteitenfonds. 
 
Dit reisvoorstel is met zorg en aandacht voor je uitgewerkt en ik hoop van harte dat het aansluit bij je wensen. 

Indien je vragen hebt of iets wilt laten aanpassen in het reisvoorstel, bel of mail mij dan gerust. 
Ik zou deze mooie reis graag voor je verzorgen en ben benieuwd naar je reactie. 

 
Met vriendelijke groet,  
Diving Holidays 
 
Irene ter Veen 
Duikreizenspecialist 

 
 

 
Direct aan het witte zandstrand, tussen de palmbomen, is het Malapascua Exotic Dive Resort gelegen. Het resort 
wordt gerund door het Nederlands/Filippijnse paar Dik en Cora de Boer. Zij zijn de pioniers, die het duiken met 
voshaaien op de duikkaart hebben gezet. Door de kleinschaligheid en de geweldig vriendelijke staff is er een heel 

goede, familiaire sfeer. 

Er zijn in het totaal 30 kamers, allen in lokale stijl gebouwd met veel bamboe, riet en een solide stenen ondergrond.  
 
Alle kamers hebben een badkamer met warm en koud water, een terras of balkon met eigen zitje. 
Behalve de standaard kamers hebben alle kamers ook een koelkastje/minibar en satelliet tv. 
 
Malapascua is bij uitstek de plek, waar je diverse haaiensoorten kunt tegenkomen. De belangrijkste is wel de 

voshaai (thresher shark), die slechts op enkele plekken ter wereld voorkomt en door zijn zeer lange staartvin 
makkelijk herkenbaar is. Geen 100% garantie, maar wel een zeer grote kans. De ca. 25 duikplaatsen hebben in 
vergelijking met andere Filippijnse eilanden geen scholen vis, maar wel hele bijzondere en aparte vissen.  
 
Alle duiken zijn bootduiken en worden begeleid door een divemaster. Per divemaster gaan er maximaal 6 duikers 
mee, afhankelijk van duikstek en niveau van de duikers. Er zijn 4 grote outrigger boten voor dagtrips en verre 
duikstekken. Alle boten hebben een toilet en aan boord is koffie, thee, water en fruit voor tussen de duiken. De 3 

kleine boten worden gebruikt voor het huisrif en de nabij gelegen duikstekken. 
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Het strand van Alona beach is langgerekt en omzoomd door wuivende palmbomen. In het water dobberen de 
outriggers, de typisch Filippijnse boten met bamboe drijvers aan beide kanten. Overal zijn kleine barretjes en 
restaurantjes met een keur aan nationale en internationale gerechten en iedereen lijkt wel gitaar te kunnen spelen. 
Aan dit strand hebben we een heerlijk plekje voor je gevonden: het Oasis Resort. Het resort behoort tot de 

SeaQuest Dive Centers en staat onder leiding van de Nederlander BJ Schaap. Direct aan het strand is de duikschool 
van SeaQuest met heerlijke loungestoelen voor een heerlijk apres-duik plekje. Het resort ligt achter de duikschool, 
iets hoger gelegen en is inderdaad een oase van rust. 
 
De bungalowkamers staan verspreid door een weelderig begroeide tuin met prachtige orchideeën. De bungalows zijn 
ruim, schoon, goed verzorgd en elke bungalowkamer heeft zijn eigen faciliteiten, toilet, douche met warm en koud 
water, een airconditioning en/of fan, minibar en een heerlijke veranda met bamboe stoelen. Het elektra is 220 volt, 

wel dien je een wereldstekker mee te nemen. In de bungalows is een kluisje aanwezig. Overige faciliteiten in de 
bungalows zijn: bureau met stoel, koffie & thee faciliteiten, haardroger, douchegel, badhanddoeken en kleine 

handdoeken. Verder kun je bij de receptie van het resort strandhanddoeken krijgen, dit scheelt heel wat ruimte in je 
koffer. 
 
De duikschool van Oasis Resort ligt direct aan het strand van Alona Beach. Er is ook hier Nederlands lesmateriaal 
aanwezig. Alle duiken hier zijn bootduiken en worden vanaf de typisch Filippijnse boten gemaakt, de zogenaamde 

"outriggers". De duikstekken zijn zeer divers; kleurige koraaltuinen, steile wanden of riffen met "soft slopes", alles is 
er te vinden. Een heus "Eldorado" is Balicasag eiland, waar je duikt met schildpadden, vele baarzen, barracuda's en 
scholen kleurrijke rifvissen. Hier worden regelmatig dagtrips naartoe georganiseerd, waarop je 3 duiken maakt. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 

Diving Holidays B.V.   

        

Spaarneweg 14 Telefoon: +31 (0)20 521 81 00 Bank: NL90 ABNA 0417 6284 63 

2142 EN Cruquius E-mail: info@divingholidays.nl KVK: 61760358 - Amsterdam 

 

 

 € 4.070,00 

Amsterdam - Cebu Island met Singapore Airlines 02-03-2024 t/m 03-03-2024  

2 x Stoel: Economy class     

2 x Belastingen: Luchthavenbelasting en tickettax t.w.v. € 
107,00  (onder voorbehoud van wijzigingen) 

  

Transfer Cebu Airport - Malapascua Exotic Resort (per 
auto en boot) 

03-03-2024  

Malapascua Exotic Dive & Beach Resort 03-03-2024 t/m 08-03-2024  

1 x 2-persoons Superior kamer     

2 x Verzorging: Halfpension     

Duikarrangement Malapascua Exotic Dive and Beach 
Resort 

04-03-2024 € 484,00 

2 x 10 bootduiken incl. fles/lucht/lood a € 242,- pp     

Transfer Malapascua Exotic Dive and Beach Resort - 
Cebu Jetty 

08-03-2024  

Transfer Cebu Ferry terminal - Oasis Resort per auto en 
ferry 

08-03-2024  

Oasis Resort Bohol 08-03-2024 t/m 15-03-2024  

1 x 2-persoons Deluxe Fan Garden/ Pool View kamer     

2 x Verzorging: Logies & Ontbijt     

Duikarrangement Seaquest Dive Centers 09-03-2024 € 516,00 

2 x 10 bootduiken incl. fles/lucht/lood a € 258,- pp     

Transfer Oasis Resort - Cebu airport per auto en ferry 15-03-2024  

Cebu Island - Amsterdam met Singapore Airlines 15-03-2024 t/m 16-03-2024  

2 x Stoel: Economy class     

Groepskorting Filippijnen gebaseerd op deelname van 
12 duikers 

 € -150,00 

Administratiekosten per factuur  € 19,00 

Calamiteitenfonds € 2,50 per 9 personen  € 2,50 

SGR Bijdrage € 5,00 per persoon  € 10,00 

 €4.951,50

 
**We proberen je zo goed mogelijk te informeren met de kennis die we hebben betreffende reisadviezen. 

Je blijft echter zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste documenten 
en het voldoen aan de geldige in- en uitreisvoorwaarden.** 

 
 
Er gelden aangepaste aanbetalings- en annuleringsvoorwaarden op de tickets. Bij boeking vragen we daarom om 
een 100% aanbetaling op de tickets en 25% restant van de reissom. Bij annulering bedragen de kosten van de 
tickets direct 100%. We adviseren je om een goede annuleringsverzekering af te sluiten. Dat kan ook via Diving 

Holidays, omdat wij samenwerken met de Europeesche Verzekeringen.  
 
*Klanten van Diving Holidays ontvangen 1 uur gratis massage bij Malapascua Exotic* 
 **Klanten van Diving Holidays ontvangen 1 gratis cocktail per persoon bij Oasis resort**  
 
De dagexcursie Bohol Sensations Cocktail naar oa de Chocolate hills en Tarsier aapjes, ziplining en quadriding. 
Kosten  PHP 3490 per persoon  ( ca Euro  60,-) 

 
De dagexcursie Bohol Countryside tour incl Chocolate Hills en Tarsieraapjes: 
Kosten PHP 2580 per persoon (ca Euro 44,-) 

Excursies zijn ter plaatse te regelen en te voldoen. Ik kan jullie wens al wel direct bij boeking doorgeven. 
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Exclusief in de reissom 
• Vertrekbelasting 850 Pesos (lokaal te voldoen) 
• Eventueel af te sluiten reis-, duik- en/of annuleringsverzekering 

 
Voor Malapascua Exotic: 
• Indien je vlucht na 13.00 in de middag in aankomt, dan is er een hotelovernachting in Cebu of Maya nodig. 
• Op autotransfers na 17.00 uur en voor 05.00 uur geldt een toeslag. 
 
Lokaal te voldoen bij Malapascua Exotic en onder voorbehoud van wijzigingen: 
• Extra bootduik € 28,- inclusief fles,lucht,lood 

• Nitrox toeslag indien ter plaatse geboekt € 6,00 
• Nachtduiken per duik € 6,00 
• Calanggaman Island entree fee per duiker € 9,00 
• Calanggaman Island / dagtrip € 9,00 

• Dona Marilyn wrak / dagtrip € 8,00 
• Monad Shoal fee € 2,00 

• Sanctuary government tax per dag € 6,00 
• Toeslag 15 liter tank € 3,- per tank (wel van tevoren bij boeking doorgeven, er zijn 8 tanks) 
 
Exclusief in de reissom bij Oasis resort: 
• Extra bootduik € 30,- inclusief fles,lucht,lood 
• 15 kilo bagage is inbegrepen bij de ferry overtocht, extra kosten ong. € 0,20 per kilo (lokaal bij check-in te 
voldoen in pesos) 

• Luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen onder voorbehoud van wijzigingen 
• Vertrekbelasting 850 Pesos (lokaal te voldoen) 
• Terminal Fee PHP 25 p.p. per enkele reis (ongeveer € 0,50). 
• Porter Fee PHP 30-50 p.p. per enkele reis (ongeveer € 0,60 - 0,98). 
• Milieu fee van 50 Pesos per persoon per verblijf (lokaal te voldoen) 
• Eventueel af te sluiten reis-, duik- en/of annuleringsverzekering 

 

Exclusief het duikpakket bij Oasis resort en lokaal te voldoen: 
• Huur duikuitrusting PHP 1000 per dag 
• Huur duikcomputer PHP 500 per dag 
• Toeslag extra duiktrips en excursies 
• Toeslag nachtduiken PHP 180 per duik 
• Toeslag Nitrox PHP 250 per 12 L tank (indien niet vooruit geboekt) 

• Toeslag Nitrox PHP 350 per 15 L tank (indien niet vooruit geboekt) 
• Toeslag 15 liter tank 
 
Exclusief bij Oasis resort en Seaquest dive centers: 
• Marine park fees ter plaatse te voldoen en afhankelijk van duikstek en het meenemen van een camera. 
• Panglao Marine park fee per day PHP 100 
• Balicasag marine park fee per day PHP 250 

• Panglao diving at Doljo point incl boatride/marine park fee, min. 5 divers PHP 500 

• Panglao diving at Pamilacan Island incl boatride/marine park fee, min. 5 divers PHP 500 
• Panglao diving at Cabilao incl boatride, min. 8 divers PHP 1000 
 
>> • Indien je  vanuit Oasis resort op Balicasag Island wilt duiken, dienen wij jouw ingescande duikbrevet van 
tevoren te mailen, zodat ze je duikdag daar kunnen aanvragen. 
 

 
 

Om weer een mooie duikreis te kunnen plannen hebben wij een Reisgarantie voor onze reizigers opgesteld. Gaat je 
geplande duikvakantie niet door, in verband met een aangepast reisadvies naar oranje of rood, door COVID-19, dan 
bieden wij deze reisgarantie op een aantal bestemmingen. Bekijk via de link alle informatie over de Reisgarantie en 
wanneer deze wel of niet van toepassing is. https://www.divingholidays.nl/reizen/reisgarantie  
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Vluchtschema onder voorbehoud van wijzigingen. De juiste tijden staan in de tickets. 
02-03-2024 Vluchtnr: SQ323     Vertrek Amsterdam:      Aankomst Singapore:  Via  
03-03-2024 Vluchtnr: SQ5499     Vertrek Singapore:      Aankomst Cebu:  Via  
15-03-2024 Vluchtnr: SQ906     Vertrek Cebu:     Aankomst Singapore:  Via  
15-03-2024 Vluchtnr: SQ324     Vertrek Singapore:      Aankomst Amsterdam:  Via  
* aankomst de volgende dag 
 

Vluchtreferentie: Singapore Airlines: 

 
Bagagevrijdom:  
Ruimbagage Singapore Airlines: 30 kilo 
Handbagage 1 stuk van 7 kilo met een maximale afmeting van 55 x 40 x 20 cm 
 
Gegevens thuisblijvers: 

Bij boeking ontvangen we graag een naam en telefoonnummer van thuisblijvers. 
 

 
De luchtvaartmaatschappijen hebben bijna allemaal mogelijkheden tot het vooraf selecteren van een stoel. Vaak is 

dit tegen betaling te regelen op de website van de maatschappij zelf. Dit kan je nakijken nadat je de tickets van ons 
hebt ontvangen bij je reisbescheiden. Wil je je tickets graag eerder ontvangen, vraag ons dan naar de mogelijkheid 
voor een aangepaste aanbetaling. 
 
LET OP: De mogelijkheid tot het reserveren van een stoel is een dienstverlening en er kunnen geen rechten aan 
ontleend worden. Het is mogelijk dat door omstandigheden, de inzet van ander type toestel of door andere redenen 

een andere stoel wordt toegewezen. Is dit een stoel in dezelfde categorie dan wordt er geen restitutie gegeven. 
Wordt er goedkopere categorie toegekend dan wordt het verschil doorgaans wel teruggestort. Gereserveerde stoelen 
zijn “non refundable” dit wil zeggen dat er geen restitutie wordt gegeven bij aanpassing of annulering door de 
reiziger. Als je een groepsboeking hebt gemaakt (meer dan 9 personen) dan is het maken van stoelreserveringen of 

het vooraf online inchecken niet mogelijk, omdat dit beheerd wordt door de luchtvaartmaatschappij. 
 
Alleen als het mogelijk is dat wij stoelen voor je reserveren én je wilt van onze diensten gebruik maken, dan kan dat 

dit voor € 7,50 per persoon per enkele reis. Deze kosten komen dus bovenop de van toepassingen zijnde kosten van 
de luchtvaartmaatschappij in verband met de administratieve bijkomstigheden. Houd er rekening mee dat vaak pas 
na boeking van de tickets inzichtelijk is welke stoelen er beschikbaar zijn om te boeken. 
 

 
Diving Holidays is sinds 1995 actief in bijzondere duikreizen. Zowel voor de beginnende als gevorderde duiker 
bieden wij vele reizen aan naar wereldwijde duikbestemmingen. Wij hebben ruim vijfentwintig jaar ervaring met het 
adviseren in en samenstellen van duikreizen. Ben je op zoek naar een weekje duiken in de Rode Zee of een 
maatwerkreis naar Raja Ampat, met onze ruime kennis en ervaring adviseren we je graag met een passend 
reisvoorstel. Voor duikverenigingen hebben wij speciale groepsaanbiedingen. Al onze reisbestemmingen vind je op 

onze website. 

 

Diving Holidays (KvK nr. 61760358) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl . Binnen de 
grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit programma gepubliceerde 

reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn 
vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen 
prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming 
reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. 
 
De SGR bijdrage is € 5,00 per persoon en geldig voor alle boekingen gemaakt op en vanaf 1 februari 2021. In alle 
gevallen geldt dat bij annulering van de reis de bijdrage verschuldigd blijft. 

 

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van 

het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het 

Calamiteitenfonds. 
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Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: 
• (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen 
uitvoeren; 

• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of 
indien wij u vervroegd moeten repatriëren. 
 
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. 
De bijdrage calamiteitenfonds bedraagt € 2,50 per boeking tot een gezelschap van 9 personen en hiermee kun je 
aanspraak maken op de genoemde regelingen, omdat wij als reisorganisatie aangesloten zijn bij 
het Calamiteitenfonds. 

 

 

▪ Deze offerte is onder voorbehoud van beschikbaarheid.  
▪ Opties voor de vluchten en de accommodaties verzorgen wij graag in overleg.  
▪ Deze offerte hebben wij met uiterste zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat 

dit voorstel onjuistheden bevat. Deze kennelijke fouten en vergissingen binden ons niet.  
▪ Luchthavenbelastingen zijn altijd onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

 

Op deze reis en de gepubliceerde reizen op onze websites zijn de algemene voorwaarden van Diving Holidays van 
toepassing. Klik hier om de reisvoorwaarden te bekijken. 
 

Ten aanzien van al onze aanbiedingen voor het duiken geldt dat iedere duiker dient in het bezit te zijn van een 
geldig duikbrevet van een bekende organisatie als PADI, NAUI, SSI, IDD, NOB etc. Elke duiker wordt geacht zich aan 
de regels en veiligheidsvoorschriften te houden van je duikopleidingsorganisatie. Dit geldt ook voor voorschriften in 

het kader van medische geschiktheid, medische verklaring of keuring. Per bestemming, land of duikorganisatie 

kunnen ter plaatse nadere eisen gesteld worden aan medische verklaring, minimale ervaring of opleiding en 
veiligheidsvoorschriften. Eén en ander kan afhangen van lokale wetgeving, omstandigheden, moeilijkheidsgraad van 
de duiken, omgeving of bijvoorbeeld weersomstandigheden. Neem contact met ons op als je vragen hebt over 
gevraagde duikervaring, brevettering of medische verklaring voor je bestemming.  
 

Wij bieden reis- en annuleringsverzekeringen aan via de Europeesche Verzekeringen. Voor de kortlopende 
reisverzekering heb je een keuze uit Basis, Comfort of Optimaal. Naast bagage en personenhulp is de verzekering al 
uitgebreid met ongevallen en geneeskundige kosten. Je bent verzekerd voor annuleringskosten vanaf het moment 
dat je deze verzekering hebt afgesloten tot het moment waarop de reis begint. De Europeesche Verzekeringen 
beslist uiteindelijk over de mogelijke vergoeding. Zorg zelf ook voor een goede duikverzekering. 
 

Kijk je eigen verzekeringen ook goed na! Het is niet vanzelfsprekend dat een zorgverzekeraar de geneeskundige 
kosten die je in het buitenland maakt, vergoed. Vaak is de vergoeding beperkt of geldt er een eigen risico. Vanwege 

de deelname aan de duiksport en het Covid-19 virus adviseren wij je de dekking van de medische kosten goed te 
controleren. Sluit je bij de Europeesche Verzekeringen de dekking ‘geneeskundige kosten’ af bij je reisverzekering, 
dan krijg je wel alle kosten volledig vergoed. De dekking Geneeskundige kosten is een aanvullende dekking. Een 
geldige basis zorgverzekering in Nederland is hiervoor verplicht. 

 

Recreatief duiken en freediving vereisen een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Er zijn een paar 
medische aandoeningen die gevaarlijk kunnen zijn tijdens het duiken. Ook zijn de gevolgen van Covid-19 nog niet 
geheel duidelijk. Personen die één van de, in het formulier, genoemde aandoeningen hebben, of er vatbaar voor 

zijn, moeten worden onderzocht door een arts. Deze duikmedische vragenlijst biedt een basis om te bepalen of zulk 
onderzoek nodig is. Als u zich zorgen maakt over de invloed op het duiken van een aandoening die niet op dit 
formulier is weergegeven, neem dan contact op met uw arts voordat u gaat duiken. Als u zich ziek voelt, vermijd 
duiken. Als u denkt dat u een besmettelijke ziekte hebt, bescherm dan uzelf en anderen door niet deel te nemen aan 
duikopleidingen of duikactiviteiten. Alle verwijzingen naar “duiken” op dit formulier omvatten zowel recreatief SCUBA 
(flessen-) duiken als freediving. Beantwoord, voor uw veiligheid en die van anderen die met u kunnen duiken, alle 

vragen op een eerlijke manier. Indien een duikmedische keuring nodig blijkt, dan adviseren we je om contact op te 
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nemen met je huisarts, een sportmedisch centrum of kijk op de website https://www.duikkeuring.nl/. Een aantal 
duikcentrums binnen ons aanbod stellen het invullen van deze lijst verplicht vòòrdat we de boeking mogen 
bevestigen. 
 

Kijk voor de adviezen van de GGD betreffende benodigde reisvaccinaties voor jouw bestemming op 
https://www.ggdreisvaccinaties.nl/ Sommige reisverzekeraars vergoeden de kosten voor reisvaccinaties, ook dat 
kun je online bij de GGD nakijken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de eisen rondom de COVID-19 vaccinatie en 
daarmee de in- en uitreisvoorwaarden. https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen 

 
Inreisvoorwaarden zijn aan veranderingen onderhevig. Bij invoering van een 2G maatregel, een verplichte 
boosterprik of andere nog onvoorziene maatregelen, door je reisbestemming ben je zelf verantwoordelijk voor het in 
het bezit zijn van de benodigde reisdocumenten. Kosten ontstaan door het niet kunnen voldoen aan deze 
reisvoorwaarden zijn voor rekening van de reiziger. 
 

Voor de meeste bestemmingen in ons aanbod dien je in het bezit te zijn van een paspoort dat na terugkomst in 
Nederland nog 6 maanden (sommige bestemmingen hebben een afwijkende duur) geldig is. Diving Holidays wijst je 
erop dat het tot je eigen verantwoordelijkheden hoort om ervoor te zorgen dat je in het bezit bent van de vereiste 
paspoort(en), reisdocumenten, zoals visums, coronabewijzen, testbewijzen en mogelijke gezondheidsverklaringen 

voor je reisbestemming of voor de terugkeer naar huis. Voor de meeste bestemmingen is het reizen met een ID 
kaart niet mogelijk. Sinds het COVID19-virus zijn in meerdere landen de voorwaarden verscherpt. Of je een visum 
nodig hebt kun je lezen via de volgende link. https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/heb-ik-een-visum-nodig-
in-het-buitenland 
 

Bekijk hier alle reisadviezen van de Nederlandse overheid. 
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen 
 

Heb je voor jouw reisbestemming een negatieve PCR test nodig mét een afreisdocument? 
Bestel deze met korting via Diving Holidays en klik op deze link. 
 

Bekijk de meest gestelde vragen op onze website! 

 

 


