
  

LIGGING: 
 

- Nieuwpoort Stad  

  links achter de vismijn. Handelskaai Nieuwpoort. 

- Voor de wagens is een ruime parking voorzien. 

 

 

PRIJZEN: 
 

- Dagtrips: 130 euro : 2 duiken + 1 flesvulling ( luchtvulling) 

   Verre bestemmingen: geen extra kosten. 

- Nitrox vulling: 15 euro 

- Trimix vulling: Afhankelijk van het mengsel. 

- 1 duik : 75euro (indien plotse verandering weersomstandigheden) 

 

 

BETALINGEN DUIKEN: 
 

- Wanneer: te betalen bij inschrijving  € 50 PP, je inschrijving is pas aanvaard na betaling van het        

voorschot. 

- Hoe :  via overschrijving op rekeningnummer BE48 3930 2224 5627    BIC: BBRUBEBB 

             met vermelding van de datum duikdag. 

              

 

MEE TE BRENGEN : 

 

- gevulde fles voor de 1ste duik 

- O2 en dil voor rebreathers gevuld. 

- volledige duikuitrusting 

- OSB boei 

- schaar en mes 

- goed geladen duiklamp 

- duikboekje, medische keuring en Franse vergunning (voor diegenen die dit nodig hebben) 

- paspoort- duikbrevet en verzekeringsbewijs. 

- het mooie weer 

 

 

VERBODEN : 
 

- Duikbak of duikton. ALLEEN DUIKZAKKEN ZIJN TOEGELATEN 

- Frigo boxen zijn verboden: ALLEEN  kleine frigo zakjes zijn toegelaten 

- Verboden persoonlijke dranken in onze frigo’s te plaatsen, gekoelde dranken zijn aan 

   boord te verkrijgen aan democratische prijzen. 

- niet gekeurde duikflessen, worden aan boord niet toegelaten.  

- duikflessen met klein  conisch schroefdraad  ( W19.8)  

 

 

 

 



 

 

ALGEMENE RICHTLIJNEN : 

 

1) Indien NIET TIJDIG wordt betaald, wordt uw gekozen datum (of data) NIET weerhouden 

en opengesteld voor andere duikers 

2) Kunt u, WEGENS WELKE REDEN DAN OOK, niet aanwezig zijn op uw geboekte 

dagtrip, wordt het gestorte bedrag  NIET  TERUGBETAALD. Tip : een vervanger in uw 

plaats zoeken. 

3) Wij verzoeken de verantwoordelijke om de avond voor de duikuitstap na 17u30 contact op 

te nemen met Jan op 0032/475 45 23 20 of Wim 0032/477 66 21 01  (weersverwachting) 

4) Indien de schipper beslist om de geplande duiktrip te annuleren, wegens te slechte 

weersverwachtingen, wordt het betaalde bedrag teruggestort.   

5) Wrakduiken op de Noordzee met de EPHYRA  wordt opengesteld voor alle duikers met  

minimum 2* zonder dieptebeperking en 75  duiken, die voldoen aan de voorwaarden van 

hun federatie, medische geschiktheid en duikervaring. 

6) Een groep duikers moet zorgen voor EIGEN ENCADRERING 

7) Voor de 1ste duik wordt een duikbriefing gegeven door de schipper of 2de schipper. 

8) Iedere deelnemer gaat mee op eigen verantwoordelijkheid en kan de EPHYRA op GEEN 

ENKELE WIJZE aansprakelijk stellen.  De EPHYRA heeft een ongevallen- verzekering 

voor alle opvarenden, de aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag van de 

aansprakelijkheidsverzekering.in geval van ongeval door schuld van de organisatie. 

9) Gelieve de regelementen van het duiken in Franse, Engelse en Belgische wateren te kennen 

en te respecteren. 

 

 

ELKE DEELNEMER WORDT GEACHT ONS INWENDIG REGLEMENT 

TE HEBBEN GELEZEN EN HIERMEE AKKOORD TE GAAN 

 

 

Wij danken u voor uw interesse, en hopen u weldra te mogen begroeten aan boord van de : 

 

EPHYRA  

 

 

Jan & Wim 
 


