
Nied in dit gedeelte schrijven.

Eingang: ___________________ Vollständig: ________________ Rücksendung: _________________________

Kommentar: _________________________________________________________________________________________

Kommentar: _________________________________________________________________________________________

Dit formulier is bedoeld voor het aanvragen van een nieuw brevet, als een brevet verloren of beschadigd is, of
vervangen moet worden wegens een naamsverandering, of door een opwaardering van het junior niveau.

Vul dit formulier naar je beste vermogen in. Hoe meer informatie je kunt geven, des te sneller kunnen we je
verzoek behandelen. Als je niet in staat bent om één van de delen in te vullen, geef dan een indicatie van het
jaar waarin je gebrevetteerd bent.

Als je nooit een brevet hebt ontvangen neem dan contact op met je PADI Instructeur, Dive Center of het PADI
kantoor voor het hiervoor bestemde formulier (Nr. 3226 "Brevet nooit ontvangen").

DEEL  1 Blokletters of typ
Stuur brevet naar ❏  Dive Center ❏  Instructeur ❏  Leerling Brevet-Nr. ___________________

Voornaam/Achternaam Instructeur ____________________________________ PADI-Nr. ____________________

Naam Dive Center ______________________________________________________ PADI-Nr. ____________________

Brevet niveau ________________________________ Datum brevettering _______________________

Naam leerling ___________________________________________________________________________________________

Adres ____________________________________________________________________________________________________

Land __________________ Postcode _________________ Plaats __________________________________________________

Tel. thuis  (__________)  ____________________________________________ Tel. werk  (__________)  __________________________________________ Fax  (__________)  _____________________________________________

Geboort datum  (Daag/Maand/Jaar) ______________________ Geslacht ❏    M ❏    V

Als je een naamsverandering wilt op je nieuwe brevet stuur dan bewijs mee van de
wettelijke naamsverandering (bv. uittreksel bevolkingsregister).

DEEL  2

Als je het brevet gehaald hebt na 1980 dan heb je een Validatie kaart gekregen bij je brevet. Als je deze PADI
Validatie kaart nog hebt dan moet je een kopie daarvan mee sturen. Het volgende deel hoef je dan niet in te
vullen.

Adres ten tijde van de brevettering (Straat, plaats, land, postcode) _________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Wanneer heb je je brevetkaart ontvangen (Maand/Jaar)? __________________________________________________
(Als je niet zeker bent, geen een schatting)

Brevetterings datum (Maand/Jaar) ________________________________________________________________________

Heb je al eerder een vervanging van je brevet gehad? ❏  JA ❏  NEE Indien Ja in welk jaar? _______
Als de kaart vervangen is na 1980 geef dan het leerling nummer: ____________________________________________

Geef het niveau van het brevet aan waarvoor je een vervanging vraagt:

❏  Skin Diver

❏  Junior Open Water Diver

❏  Open Water Diver

❏  Advanced Open Water Diver

❏  Advanced Plus Diver

❏  Medic First Aid

❏  Rescue Diver

❏  Assistant Instructor

❏  Divemaster

❏  Specialty  _____________________________________

❏  Andere   ________________________________________

BREVETTERINGS  KAART
VERVANGINGS  FORMULIER



LEES ZORGVULDIG

Ofschoon het invullen van dit gedeelte niet verplicht is kan het de behandeling van de aanvraag versnellen. Als
je in staat bent om contact op te nemen met de Instructeur/Dive Center die het originele brevet heeft uitgereikt
dan moet je daar het onderstaande laten invullen. Zorg er voor dat alle vragen beantwoord worden en dat de
gegevens van de oorspronkelijke brevettering worden gebruikt.

ALLEEN VOOR GEBRUIK DOOR INSTRUCTEUR DIE HET BREVET HEEFT UITREIKT

Naam brevetterend Instructeur ____________________________________ PADI-Nr. ____________________
Naam Dive Center _________________________________________________ PADI-Nr. ____________________
Brevettering niveau _____________________________ Datum brevettering (Maand/Jaar) ________________
Handtekening Instructeur _____________________________________________________________________________

ALLEEN VOOR GEBRUIK DOOR OORSPRONKELIJKE DIVE CENTER

Wanneer de brevetterende Instructeur niet meer bij het Dive Center aanwezig is, mag of de duikwinkel eigenaar,
manager of andere PADI Instructeur (van de oorspronkelijke winkel) de brevettering controleren.
De controlerende persoon moet aantonen dat de orginele student records in het archief van het Dive Center
zitten, daar PADI kan vragen deze ze toe te sturen.

Naam orgineel brevetterende Instructeur ___________________________ PADI-Nr. ____________________
Naam Dive Center _________________________________________________ PADI-Nr. ____________________
Brevettering niveau ____________________________ Datum brevettering (Maand/Jaar) ________________
Naam controlerend persoon __________________ Handtekening ____________________________________

Andere bewijzen van brevettering die geaccepteerd worden staan hieronder opgesomd. Stuur een kopie, niet
het origineel, van dat bewijs mee.

a. Een getekende en gedateerde PADI voorlopig brevet ("temporary card").
b. Een getekende brief van de Instructeur die het originele brevet uitreikte of van het Dive Center.

(Datum brevettering, Brevettering niveau, Naam Instructeur en PADI Nr.)
c. Een kopie van een getekend PADI diploma.
d. Een kopie van de originele PIC enveloppe.
e. Een kopie van beide zijden van het originele brevet.

KOSTEN  Volgens die actuele prijslijst (alleen Zwitserse franken)

BETALINGS METHODE
❏  Cheque    ❏  contant   ❏  betaling post   ❏  betaling bank (Schweiz. Kreditanstalt, CH-8401 Winterthur, Rekening 803252-41)

❏  AMERICAN EXPRESS ❏  DINERS CLUB ❏  EUROCARD (MASTER CARD) ❏  VISA

Kaartnummer ___________________________ Naam kaarthouder _______________________________________

Vervaldatum ___________________________ Geldige Handtekening ____________________________________

OPSTUREN NAAR

PADI EUROPE
Postbus 45

CH - 8442 Hettlingen

CONTROLE LIJST
❏  Foto

❏  Copie Validatie kaart, tijdelijk, brevet, diploma

❏  Verwerkingskosten ingesloten

   1 PASFOTO

   (Zet naam
    op achter-
    kant van
    de foto's


