REGLEMENT NITROX STELLA MARIS.
Algemeen
1.

Dit reglement geldt voor alle leden van de O.S.V. Stella Maris die gebruik gaan
maken van de mogelijkheid tot Nitrox vullen.
Iedereen houdt zich aan de regels, die opgesteld zijn door de materiaalcommissie
en geaccordeerd zijn door het bestuur.

2.

Elke duiker die Nitrox gevuld wil hebben, dient de eerste keer zijn Nirrox-brevet aan
een lid van de materiaalcommissie te tonen, zodat deze hem op de lijst kan zetten
voor wie nitrox gevuld mag worden.

3.

Het vullen van Nitrox duiksets wordt gedaan door leden van de materiaal commissie
die bovendien een blender cursus hebben gevolgd en instructie hebben gehad voor
het bedienen van de installatie.
Indien de bezetting niet aan deze voorwaarden voldoet, zal er geen Nitrox gevuld
kunnen worden.

4.

Alleen flessen welke van een genummerd O.S.V. Stella Maris Nitrox- label voorzien
zijn worden gevuld.
De duikset dient voorzien te zijn van een groen / gele band in verf dan wel d.m.v.
een stikker met de tekst; EAX of Nitrox. Hiermee geeft de eigenaar, aan dat de fles
gevuld kan zijn met een Nitrox mengsel.
Een sticker als bewijs, dat de fles zuurstof schoon is, is niet noodzakelijk.

5.

Er worden geen duiksets gevuld die niet in eigendom zijn van een lid van O.S.V.
Stella Maris, tenzij de gebruiker van de duikset een opleiding bij O.S.V. Stella Maris
volgt.

6.

Er worden geen clubflessen beschikbaar gesteld voor Nitrox.

7.

Het O.S.V. Stella Maris Nitrox label is voor max. 2 duiksets per lid (in eigendom),
verkrijgbaar bij het voldoen van een waarborgsom á € 5.00 per stuk.

8.

Het O.S.V. Stella Maris Nitrox label wordt door een medewerker van de
materiaalcommissie aan de duikset bevestigd d.m.v. een bijbehorend tie-wrap.
Het is niet de bedoeling deze tie wrap te vervangen, indien noodzakelijk, kan dit
door de materiaal commissie worden gedaan.

9.

Flessen die met Nitrox gevuld moeten worden, worden EERST door de leden op de
Nitrox lijst ingetekend. Pas hierna worden de ingetekende flessen gevuld. Dit om
aan te geven dat de fles met Nitrox gevuld moet worden en i.v.m. het “opsporen”
van de leden waarvan de flessen met Nitrox gevuld zijn.

10. De vereniging is eigenaar van de O2-analyzer en stelt deze ter beschikking.
11. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur en wanneer blijkt, dat er aanpassing
nodig is kan dit tussentijds door de materiaalcommissie na overleg met het bestuur
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gedaan worden.
Aanpassing van dit reglement zal duidelijk kenbaar gemaakt worden.

Algemene en Nitrox vultijden:
12. Er zal worden gevuld van 19:45 tot 22:15 uur in het duikseizoen (kans op uitloop).
Na het seizoen wordt er gevuld van 20:00 uur tot 22:00 uur.
13. Voorlopig houden we vast aan twee blokken in het hoog seizoen:
19:45 – 20:15 uur en
21:45 – 22:15.uur

Nitrox vullen:
14. Voor flessen die ter plekke nog leeg gemaakt moeten worden dient gebruik
gemaakt worden van de daarvoor speciaal bestemde geluiddemper.
15. Betaling per vulling is gerelateerd aan flesinhoud (liters waterinhoud) en wordt
voldaan middels de vulkaarten.
De vulkaarten worden aangeschaft bij de bar.
De duikflessen worden afgerekend VOORDAT deze gevuld worden.
16. De eigenaar/gebruiker zal met een O2-analyzer het percentage O2 moeten
controleren.
17. Diegene die de fles ophaalt en wenst mee te nemen, tekent een document met
daarop de door hem / haar gemeten druk en percentage O² van de fles die hij
meeneemt.
18. Tevens wordt op het label aan fles de vuldatum, het O2 percentage en de hierbij
behorende maximale duikdiepte (MOD) genoteerd.
19. Uitgifte van gevulde flessen gebeurt alleen na invulling en ondertekening van
genoemd document in bijzijn van de dienst hebbende materiaal commissie lid.
Hierdoor neemt de eigenaar/gebruiker de volledige verantwoording voor de inhoud
van de fles.
20. Ieder is verantwoordelijk voor de duikset die hij / zij zelf heeft gebracht en die in de
materiaalruimte staat.
21. Voor het uitgeven van Nitrox gevulde duiksets is minimaal één materiaal commissie
lid noodzakelijk. Bij afwezigheid van deze zal de toegang tot de flessen worden
geblokkeerd.
22. Flessen welke niet voor sluitingstijd opgehaald worden blijven achter het rolluik tot
er weer een bevoegd materiaalcommissielid aanwezig is om de uitgifte volgens de
procedure af te werken.
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