
 

Algemene voorwaarden accreditatie en certificatie 

Artikel 1 – Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 
• Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD): de wetenschappelijke vereniging voor 

duik- en hyperbare geneeskunde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
40481721, statutair gevestigd te Utrecht. 

• Certificatieovereenkomst: alle door de NVD met een duikerarts gesloten mondelinge en/of 
schriftelijke overeenkomst(en) betreffende certificatie. Het aanmelden van de duikerarts op de 
website van de NVD voor certificatie impliceert dat er een certificatieovereenkomst is gesloten.  

• Accreditatieovereenkomst: alle door de NVD met een duikmedische organisatie gesloten 
mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst(en) betreffende accreditatie. Het aanmelden van 
een duikmedische organisatie op de website van de NVD voor accreditatie impliceert dat er een 
accreditatieovereenkomst is gesloten.  

• Duikerarts: de wederpartij van de NVD bij het aangaan van de certificatieovereenkomst. Onder 
duikerarts wordt verstaan een door de Nederlandse overheid erkend arts, in het bezit van een 
geldige BIG-registratie, die in Nederland is geregistreerd als duikerarts: Duikerarts A, Duikerarts 
B, Duikerarts C, Duikerarts D, en Duikerartsen gecertificeerd door de Stichting Certificatie 
Actoren Sportgezondheidszorg (SCAS).  Tevens worden hieronder verstaan door de Nederlandse 
of een buitenlandse overheid erkend artsen, die zijn gecertificeerd volgens de criteria van de 
European Committee of Hyperbaric Medicine (ECHM) – European Diving Technology Committee 
(EDTC) door de European College of Baromedicine (ECB) als Medical Examiner of Divers (level 1), 
Diving Medicine Physician (level 2 D), Hyperbaric Medicine Physician (level 2 H), of als Expert in 
Diving Medicine / Expert in Hyperbaric Medicine / Expert in Diving and Hyperbaric Medicine 
(level 3).  

• Duikmedische organisatie: een organisatie die zich bezighoudt met het verzorgen van 
duikmedische cursussen en /of opleidingen.  

• (Her)certificatie: opleiding, examinering en alle overige activiteiten, een en ander door de NVD 
zelf uitgevoerd of door derden in opdracht van de NVD in het kader van certificatie of 
hercertificatie van een (duiker)arts. De (her)certificatie kan inhouden een hercertificatie door de 
NVD of door of namens de ECB.  

• Accreditatie: beoordeling van een cursus of een opleiding ten behoeve van duikgeneeskundig 
onderwijs aan artsen en /of duikerartsen door de NVD namens de NVD of namens de ECB.   

• Opdrachtgever: de arts die door of middels de NVD geregistreerd wil worden als duikerarts, of 
de organisatie die een cursus of opleiding wil laten accrediteren.  

 
Artikel 2 Toepassingsbereik en afwijking  
2a Toepassingsbereik  
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de NVD aanvaarde opdrachten voor accreditatie 
en (her)certificatie, dan wel eventuele overige werkzaamheden die daarmee verband houden, mits 
de algemene voorwaarden van NVD niet gewijzigd zijn. Indien NVD en Opdrachtgever tezamen 
bijzondere voorwaarden overeenkomen, dan zullen deze bijzondere voorwaarden gelden als 
aanvulling op deze voorwaarden. Indien bepalingen van de bijzondere voorwaarden strijdig zijn met 
bepalingen van deze algemene voorwaarden, zullen de bepalingen van de bijzondere voorwaarden 
voor gaan.  
 
2b  Afwijking 
Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien de NVD daar uitdrukkelijk 
schriftelijk mee heeft ingestemd. 



 
Artikel 3 – Reglementen en Regelingen  
De NVD heeft een systeem van accreditatie en (her)certificatie opgezet. De betreffende Reglementen 
en Regelingen staan vermeld op de website van de NVD: www.duikgeneeskunde.nl Een 
Opdrachtgever wordt geacht hier kennis van te hebben genomen en hiermee akkoord te zijn.  
 
Artikel 4 – Kosten 
De NVD berekent kosten voor (her)certificatie en accreditatie. De kosten van de diverse activiteiten 
staan vermeld op de website van de NVD: www.duikgeneeskunde.nl. Opdrachtgever wordt geacht 
hier kennis van te hebben genomen en hiermee akkoord te zijn. Kosten moeten zijn voldaan voordat 
Opdrachtgever kan deelnemen aan accreditatie- of (her)certificatieactiviteiten. Als de kosten niet zijn 
voldaan voor de accreditatie cq (her)certificatie, dan wordt de accreditatie niet in behandeling 
genomen c.q. dan kan de (duiker)arts niet aan de (her)certificatie activiteiten deelnemen. Kosten 
voor accreditatie kunnen niet worden gerestitueerd. In geval van annulering van een (her)certificatie 
activiteit door een (duiker)arts bedraagt de restitutie van de kosten gemaakt voor deze 
(her)certificatie activiteit 100 % wanneer de annulering is gedaan meer dan 1 maand voor de datum 
van de betreffende activiteit, 50 % wanneer de annulering is gedaan meer dan 14 dagen voor de 
datum van de betreffende activiteit, en geen restitutie wordt gegeven wanneer de annulering is 
gedaan binnen 14 dagen voor de datum van de betreffende activiteit. De annulering dient schriftelijk 
te zijn bevestigd aan de secretaris van de NVD, via secretaris@duikgeneeskunde.nl. De datum dat de 
annulering arriveert op het e-mailadres van de secretaris van de NVD telt als annuleringsdatum.  
 
Artikel 5 – Aansprakelijkheid 
1. De NVD is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen in de 

uitvoering van de certificatieovereenkomst met Opdrachtgever, voor zover de NVD in verzuim is 
en de tekortkoming(en) het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en 
deskundigheid waarop in het kader van de overeenkomst mag worden vertrouwd door 
Opdrachtgever. De aansprakelijkheid van de NVD voor schade is beperkt tot het bedrag dat in 
een voorkomend geval door diens verzekeraar wordt uitgekeerd, met als maximum 2 miljoen 
euro. 

2. Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen de 
medewerker(s), de bestuurder(s) en alle personen die bij of voor de NVD werkzaam zijn of 
waren, hetzij in enige andere hoedanigheid of waarmee NVD een samenwerkingsverband is 
aangegaan. 

3. De NVD sluit aansprakelijkheid uit voor indirecte schade en gevolgschade. 
 
Artikel 6 – Dossier 
1. Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden die de NVD naar zijn oordeel nodig heeft voor 

het correct uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en 
tijdig ter beschikking van NVD te stellen. NVD bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, 
de gewenste vorm en de gewenste wijze. 

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door 
hem te verstrekte bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard 
van de opdracht niets anders voortvloeit. 

3. Opdrachtgever vrijwaart de NVD voor de schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige 
bescheiden. 

4. De (duiker)arts gaat door het aangaan van de Certificatieovereenkomst akkoord met het 
verlenen van toegang tot zijn (elektronische) dossier door de NVD, voor zover noodzakelijk voor 
het verlenen van optimale certificatie. Betrokkene stemt expliciet in met de verwerking van zijn 
of haar persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen op een behoorlijke en zorgvuldige 
wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 



 
Artikel 7 – Standaarden 
De NVD certificeert of doet certificeren en accrediteert of doet accrediteren volgens de standaarden 
van de ECHM-EDTC zoals gepubliceerd in het document “ECHM-EDTC Educational and Training 
Standards for Diving and Hyperbaric Medicine 2011”, of de daaropvolgende updates. Dit betekent 
dat de NVD zal (doen) certificeren als  Medical Examiner of Divers (level 1), Diving Medicine Physician 
(level 2 D), Hyperbaric Medicine Physician (level 2 H), of als Expert in Diving Medicine / Expert in 
Hyperbaric Medicine / Expert in Diving and Hyperbaric Medicine (level 3). De voorheen door de NVD 
gehanteerde certificering “Duikerarts C” en “Duikerarts D” zal niet meer door de NVD worden 
gevoerd met ingang van het van kracht worden van deze Algemene Voorwaarden. 
 
Artikel 8 - Eindverantwoording 
De eindverantwoording voor het afgeven van het betreffende certificaat en het vermelden van de 
(duiker)arts in het Register (ECBM - Certifications) ligt bij de ECB.  
 
Artikel 9 – Beoordeling nascholing 
Webinars, lezingen, cursussen en dergelijke die worden georganiseerd door de NVD zullen ter 
beoordeling worden voorgelegd aan het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de 
KNMG en de ECB.  
 
Artikel 10 – Beëindiging overeenkomst  
De NVD is bevoegd over te gaan tot opzegging of opschorting van de Certificatie- of 
Accreditatieovereenkomst indien Opdrachtgever zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens de 
medewerkers van de NVD en/of jegens relaties van de NVD. In geval van opzegging vanwege 
onbehoorlijke of onheuse gedragingen, is Opdrachtgever ingevolge de vroegtijdige beëindiging 
verplicht verrichte werkzaamheden en de eventuele gemaakte kosten te vergoeden aan de NVD te 
vergoeden. 
 
Artikel 11 - Facturering  
De NVD factureert de kosten van een (her)certificatie- of accreditatieactiviteit aan Opdrachtgever. De 
betalingstermijn is veertien dagen na de factuurdatum. De activiteiten zijn vrijgesteld van btw.  
 
Artikel 12 – Wijzigen tarieven   
De NVD  behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor accreditatie- 
en (her)certificatie activiteit te wijzigen.  
 
Artikel 13 – Opschorten betaling   
Een beroep van Opdrachtgever op verrekening of opschorting van betaling is uitgesloten. 
 
Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter  
Op alle tussen de NVD en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van 
toepassing. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter. 
 
Artikel 15 - Reparatieclausule nietigheden e.d. 
Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht geheel of ten 
dele nietig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, 
rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid 
van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of voorwaarden van de onderliggende 
opdracht. 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor 
Duikgeneeskunde, Utrecht, 10-03-2021  


