
Algemene voorwaarden  
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden als van toepassing op MD-
duikkeuringen/www.md-duikkeuringen.nl en een ieder die contact opneemt, de website of 
facebook pagina bezoekt of overeenkomsten aangaat met MD-Duikkeuringen. Afwijking van 
de onderstaande punten is enkel en alleen mogelijk na overleg en schriftelijke goedkeuring 
door MD-Duikkeuringen 
 

1. Definities 
- De leverancier/keurend arts: M Dijkhof, van MD-duikkeuringen gevestigd te 

Hoogvliet. Geregistreed bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder KvK-
nummer: 81307403. 

- De opdrachtgever/klant/keurling: De persoon die een product of dienst aanvraagt 
bij MD-Duikkeuringen. 

- De overeenkomst: de overeenkomst wordt gesloten tussen leverancier en 
opdrachtgever. 
 

2. Wat doet de Leverancier 
- Preventief duikmedische keuringen uitvoeren met achteraf een advies op maat 
- (Duik) medische adviezen verstrekken 
- Schrijven van teksten voor www.md-duikkeuringen.nl of de betrokken 

facebookpagina te vinden via https://www.facebook.com/MDDuikkeuringen 
- Het schrijven van teksten in opdracht van een opdrachtgever 
- Het geven van lezingen in opdracht van een opdrachtgever 

 
3. Offertes/opdrachten 

Eventuele offertes aangevraagd door opdrachtgevers zijn geheel vrijblijvend. De 
leverancier zal nooit de opdrachtgever verplichten tot afnemen.  
In een offerte staat het te  leveren product, eisen van opdrachtgever en honorarium. 
Overeengekomen opdrachten zijn eenmalig geldig tenzij anders vernoemd of 
afgesproken.  

 
4. Uitvoering van overeenkomst 

- De leverancier is verplicht goed werk te leveren  
- De opdrachtgever is verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken en naar 

waarheid in te vullen.  
- De opdracht dient tijdig doorgegeven te worden. 
- Wijzigingen aan een overeenkomst zijn mogelijk na schriftelijk toezeggen door 

MD-Duikkeuringen.nl na tijdig aanvragen van de wijziging.  
- Afspraken kunnen kosteloos worden afgezegd of verplaatst indien >24 uur van te 

voren doorgegeven aan MD-Duikkeuringen. 
- In het geval van overmacht bij de leverancier zal deze u hiervan tijdig op de 

hoogte brengen. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van 
de leverancier opgeschort.  

 
 
 
 

http://www.md-duikkeuringen.nl/
http://www.md-duikkeuringen.nl/
https://www.facebook.com/MDDuikkeuringen


5. Betalingen  
- Betaling kan bij de opdracht worden voldaan via Pinbetaling, contante betaling of 

via overboeking op NL08 INGB 0007 5861 49 tnv MD-duikkeuringen  (BTW nummer 

NL003555420B41). 
- Betaling dient te geschieden binnen de termijn die overeengekomen is.  
- De tarieven genoemd door de leverancier op de website zijn inclusief BTW, tenzij anders 

vermeld.  
 

6. Geheimhouding 
Ten alle tijden heeft de leverancier de plicht tot geheimhouding van alle gegevens 
waarvan de leverancier kan aannemen dat deze vertrouwelijk zijn. Daarnaast vallen 
Keurlinggegevens altijd  onder het medisch beroepsgeheim.  Zie voor meer 
informatie het Privacystatement. 

 
7. Aansprakelijkheid 

- De opdrachtgever heeft de plicht om geleverde producten te controleren op 
onjuistheden en onzorgvuldigheden. Hij of zij aanvaart eventuele 
aansprakelijkheid.  

- De leverancier gaat ervanuit dat een opdrachtgever alle gegevens naar waarheid 
verstrekt.  

- De verantwoordelijkheid voor enige problem en/of klachten die voortvloeien uit 
het nalatig zijn of bewust achterhouden van informatie door de opdrachtgever 
zullen in zijn geheel ten delen vallen aan de opdrachtgever.  

- Adviezen die voortvloeien uit een preventief duikmedisch onderzoek of adviezen 
die voortvloeien op een (duik) medische vraag worden persoonlijk en op maat 
verstrekt. De klant/keurling/relatie is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van 
de adviezen. 

- Een keuring is ten alle tijden een momentopname. Indien er veranderingen 
plaatsvinden in uw medische situatie dient u zelf in te schatten of een herkeuring 
nodig is. Ook kunt u hiervoor MD-duikkeuringen benaderen voor een advies.  

- Eventueel duikgerelateerde of andere (Medische) problemen die optreden na 
een duik preventief onderzoek zijn niet te verwijten aan de leverancier. Tenzij 
deze nalatig is geweest of bewust fouten heeft gemaakt.  

 
8. Intelectueel eigendom 

- Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang deze niet wordt 
misbruikt, gekopieerd zonder toestemming of vernoeming van de auteur of op 
een ieder andere manier wordt verspreid.   

- Het intelectueeleigendom van fotomaterialen, teksten of andere gegevens van 
MD-Duikkeuringen ligt bij MD-duikkeuringen.  

- Bij een overeenkomst blijft het werk eigendom van MD-Duikkeuringen zolang het 
werk niet voltooid is of indien van toepassing de betaling nog niet ontvangen is.  

- Bij auteursrechtelijke beschermde documenten, teksten of fotomaterialen is 
naamvermelding van de auteur veplicht mits anders overeengekomen.  

- Indien onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van intelectueel eigendom van MD-
Duikkeuringen door derden, is een schadevergoeding verschuldigd.  

- Onder onrechtmatig gebruik vallen publicatie zonder medeweten/toestemming 
van de auteur, publicatie voor een ander doel dan overeengekomen, aantasting 



van het werk zonder akkoord van de auteur of publicatie zonder naamvermelding 
(tenzij anders overeengekomen) 
 

9. Geschillen en recht 
- Op elke overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever is het Nederlandse 

recht van toepassing 
- Eventuele geschillen zulle ten alle tijden worden getracht op te lossen met de 

betrokken partijen.  
 
Contactgegevens: 
MD-Duikkeuringen 
Gevestigd in Hoogvliet 
Contactpersoon: Drs. M Dijkhof MED/duikerarts C 
KvK nummer: 81307403 
BTW-nummer: NL003555420B41 


