
Een jaar lang wereldwijd verzekerd
Op welke plekken je ook gaat duiken, in Nederland, Thailand, het Caraïbisch gebied of waar dan ook,  
met de verzekering die bij je IDD-lidmaatschap is inbegrepen, ben je een jaar lang wereldwijd verzekerd. 
En heb je dus geen zorgen. Chill. 

Uitgebreide dekkingen 
 Je hebt een ongevallenverzekering met een  
cumulatieve dekking tot 350 %

 Je bent verzekerd voor decompressie op basis  
van de kostprijs

 Je hebt extra dekkingen voor plastische chirurgie, 
beschadiging van je gebit, kosten van repatriëring  
en een daggeld-vergoeding bij ziekenhuisopname.

 Je bent verzekerd voor aansprakelijkheid tijdens alle 
aan duiken gerelateerde activiteiten  
met een maximum van € 2.500.000,-

Ben je benieuwd naar de details van de verzekering? Kijk dan op onze aparte flyer met het overzicht.

www.iddworld.com

Flinke korting en veel 
voordeel als je voor 1 maart 
je IDD lidmaatschap afsluit
Een jaar lidmaatschap voor €28,50 i.p.v. €39,50 inclusief een 
uitstekende verzekering, korting op lesboeken, korting op 
pasvervanging en een GRATIS online theorie AED opleiding!

DUIKVAKER BEURS-AANBIEDING



IDD Worldwide Dive Academy
Bloemendaalseweg 277A, 2051 GE Overveen, The Netherlands, www.iddworld.com

Gratis online theorie AED-cursus 
Weten hoe je een AED moet gebruiken als iemand  
een hartstilstand heeft, dat is voor elke duiker relevant. 
Daarom kun je een gratis online theorie AED-cursus 
doen. Het kan je altijd van pas komen. 

Korting op lesboeken
Als duiker is er een wereld te ontdekken: Volgelaats-
masker (FFM) duiken, duiken naar scheepswrakken, 
ijsduiken, diepzeeduiken en zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. Lesboeken en ander lesmateriaal hierover 
kun je als IDD-lid met superlekkere kortingen krijgen.

Meld je aan vóór 1 maart 2021
Onze aanbieding loopt tot het einde van deze maand.  
Wil je zeker zijn van een goede deal, meld je dan aan  
via pde@.iddworld.com

IDD, een toegankelijke Nederlandse duikorganisatie
IDD Worldwide Academy is een Nederlandse organisatie met  
kantoren in Nederland, Curaçao en Thailand. De servicedesk  
van IDD is zeer toegankelijk en makkelijk bereikbaar via 
website, e-mail en telefoon. Ze staan je graag te woord in het 
Nederlands, Engels of Duits. Wat jij het prettigst vindt.

Vraag gerust!
Heb je een vraag over het verlengen van je lidmaatschap, de verzekering of wat dan ook, stuur een mail 
naar pde@iddworld.com. Dan krijg je zo snel mogelijk een reactie. 


