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AVOS – Muisbroek Duikvergunningen 

Vragen 
Vragen in verband met duikvergunningen en het aanvragen er van dienen uitsluitend verstuurd te 
worden per e-mail gericht aan vergunningen@avos.be  

Duikvergunningen aanvragen 
 
Om te mogen duiken in de Put van Ekeren (Muisbroek) dien je te beschikken over een 
duikvergunning, deze kan verkregen worden bij AVOS. Alleen AVOS is bevoegd om duikvergunningen 
uit te reiken. 

Diverse type duikvergunningen zijn verkrijgbaar op  verschillende manieren: 

 In clubverband (via de secretaris van uw club) 
 Individuele duikvergunning (online formulier op de AVOS website) 
 Duikvergunning “Opleiding” (online formulier op de AVOS website) 
 Dagpas (online formulier op de AVOS website) 
 
Duikvergunningen aanvragen in clubverband 

Ben je lid van een duikclub, wend je dan tot je clubsecretaris. Indien hij de te volgen procedure kent, 
zal hij je aanvraag met de nodige gegevens via de AVOS website indienen bij het AVOS-secretariaat. 

Indien hij deze procedure niet kent kan hij zijn duikclub aanmelden / registreren via de AVOS website 
en verkrijgt hij de nodige informatie om online duikvergunningen aan te vragen via de AVOS website. 
Verderop in dit document vindt de clubsecretaris informatie omtrent de procedure om een club aan 
te melden/registreren.  

Leden van duikclubs aangesloten bij AVOS betalen 10€ voor een duikvergunning die 36 maanden 
geldig is. Voor duikers met een handicap en jeugdduikers kunnen de betrokken AVOS clubs 
prijskortingen aanvragen. 

Leden van duikclubs die niet aangesloten zijn bij AVOS betalen 10€ voor een duikvergunning die 12 
maanden geldig is of 25€ voor een duikvergunning die 36 maanden geldig is. 

Indien de secretaris het niet nodig vindt of bereid is de inspanning te doen om voor u een 
duikvergunning aan te vragen, dan kan je dat zelf doen. Lees verder in dit document voor meer 
informatie omtrent de procedure om zelf die individuele duikvergunning aan te vragen. 
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Individueel een duikvergunning aanvragen 

Ben je geen lid van een duikclub of is je clubsecretaris niet bereidt voor u een duikvergunning aan te 
vragen, dan kan je dat zelf doen. De betaling dient online uitgevoerd te worden via onze 
betalingsprovider Ingenico. Kijk verderop in dit document voor meer informatie omtrent de te volgen 
procedure.  

Let op: als je zelf een vergunning aanvraagt kan je niet genieten van het voordelig clubtarief. Je 
betaalt 15€ of 40€ voor een duikvergunning die respectievelijk 12 maanden of 36 maanden geldig is. 

Een vergunning “Opleiding” aanvragen 

Deze soort vergunning is bestemd voor elke beginneling die in het kader van zijn/haar versnelde 
duikopleiding de eerste ervaringen dient op te doen in stilstaande waters.  Deze vergunning, zonder 
naamvermelding is gekoppeld aan de persoonlijke vergunning van de instruerende begeleider en is 
enkel hierdoor geldig.  Deze begeleider dient zelf de aanvraag te doen. De betaling dient online 
uitgevoerd te worden via onze betalingsprovider Ingenico. Meerdere informatie omtrent de 
procedure verderop in dit document. Voor een vergunning opleiding betaal je 50€ welke 12 maanden 
geldig is. 

Dagpas aanvragen(ééndaagse activiteit) 

Dagpassen zijn bestemd voor duikers, al dan niet aangesloten bij een duikclub, die uitzonderlijk één 
enkele keer in de put van Ekeren willen duiken. Deze passen zijn geldig op de datum vermeld op de 
pas, voor duiken tussen zonsopgang en zonsondergang. Indien gewenst kunnen duiken tussen 
zonsondergang en middernacht toegestaan worden mits uitdrukkelijk vermeld in de aanvraag. 

Dagpassen dienen online aangevraagd en betaald te worden via onze betalingsprovider Ingenico. De 
aanvraag wordt minstens één dag vóór de datum van de duikactiviteit ingediend en betaald. De 
vergunning kan na de online betaling afgedrukt of gedownload worden. 
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Club registratie 
 
Een clubsecretaris die niet gekend is met de procedure om duikvergunning aan te vragen dient zijn 
club eerst aan te melden/registreren via de AVOS website.  

Het formulier om je club te registreren vind je via volgende link: 
http://www.avos.be/site/club_registratie_form.php  

 

Men vult de nodige gegevens in en klikt op de knop onderaan het formulier om de aanvraag op te 
sturen naar het AVOS secretariaat waar nagegaan wordt of de aanvraag ontvankelijk is. Een 
bevestiging wordt op het scherm weergegeven dat de aanvraag succesvol verstuurd werd en men 
ontvangt tevens een bevestiging via e-mail.  

Let op: een nieuwe club moet de eerste keer minstens 5 duikvergunningen aanvragen. 
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Bij twijfel zal de aanvraag afgekeurd worden en ontvangt men een met redenen omklede e-mail.  

Bij goedkeuring ontvangt de clubsecretaris de nodige informatie om duikvergunningen te kunnen 
aanvragen via de AVOS website. 
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Individueel een duikvergunning aanvragen 
Een vergunning “Opleiding” aanvragen 
 
Duikers, die geen lid zijn van een duikclub of waarvoor de clubsecretaris niet bereid is om die 
duikvergunningen aan te vragen, kunnen individueel een vergunning aanvragen via de AVOS website 
door middel van een online formulier via volgende link: 
http://www.avos.be/site/vergunningsaanvraag_form.php  

Deze zelfde link kan gebruikt worden om de vergunning “Opleiding” aan te vragen 

 

De aanvrager vult de nodige informatie in (alle velden zijn verplicht in te vullen) en kiest één van de 
beschikbare looptijden: 

 INDIVIDUEEL 1 jaar 
 INDIVIDUEEL 3 jaar 
 OPLEIDING 1 jaar 

 
De aanvrager vinkt aan dat hij akkoord gaat met de bestelling en de algemene voorwaarden. 

Vervolgens klikt hij op de knop “Bevestig aanvraag” waarna de aanvraag opgeslagen wordt en hij 
doorgestuurd wordt naar het overzicht scherm. Hier kan men de aanvraag nog annuleren of het 
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betalingsproces opstarten. Er zal tevens per mail een bevestiging verstuurd worden naar het 
opgegeven email adres met daarin de gegevens van de vergunningsaanvraag alsook een link om 
terug te keren naar het overzicht scherm.  

 

Opmerking: De mail die verstuurd werd na de bevestiging van de aanvraag kan best bewaard 
worden, de link in deze mail bied je de mogelijkheid om de online vergunningsaanvraag terug op te 
vragen en om de vergunning te betalen op een later tijdstip. 
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Voorbeeld van bevestigingsmail die verstuurd wordt met daarin een link om de vergunningsaanvraag 
terug te openen en te betalen indien dit nog niet gebeurd is. 
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Om de betaling uit te voeren klikt men op de link “Betaal aanvraag” waarna men een 
betalingsoverzicht te zien krijgt alvorens verder te gaan naar de website van “Ingenico” door te 
klikken op knop “Betalen via Ingenico”. 

 

Op de website van Ingenico kies je de gewenste betaalwijze. Op dit ogenblik kan er online betaald 
worden door middel van : VISA / Mastercard, Bancontact, Maestro en iDeal. 

 

Hieronder tref je voorbeeldformulieren aan naargelang de betalingsmodaliteit die je gekozen hebt. 
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VISA 

 

Mastercard 
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Bancontact 

 

iDeal 
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Maestro 
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Na een succesvolle betaling toont Ingenico een scherm met de betalingsbevestiging en zal je na een 
paar seconden automatisch doorgestuurd worden naar de website van AVOS om het proces af te 
ronden. 

 

Van zodra je terug doorverwezen bent naar de website van AVOS krijg je terug het overzicht scherm 
te zien.  

Er worden tevens 2 mails verstuurd, een mail met de betalingsbevestiging van Ingenico en een 
andere mail met een link naar het overzicht scherm om de vergunning te downloaden. 

Opmerking: De mail met de download link kan best bewaard worden, de link in deze mail bied je de 
mogelijkheid om de online vergunningsaanvraag terug op te vragen en om de vergunning op een 
later tijdstip (nogmaals) af te drukken en / of downloaden. 
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Voorbeeld van bevestigingsmail die verstuurd wordt met daarin een link om de vergunningsaanvraag 
terug te openen en de vergunning af te drukken en / of te downloaden indien dit nog niet gebeurd is.  
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Klik nu op de “Download vergunning” link en er zal een afbeelding getoond worden met daarop de 
vergunning welke aangevraagd en betaald werd. 
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Op de download pagina kan je de vergunning downloaden en / of afdrukken. 

Beweeg de punt van je muis boven de afgebeelde vergunning en klik vervolgens op de rechter 
muisknop.  Kies “Afbeelding opslaan als …” en bewaar de vergunning op je smartphone of druk de 
afbeelding af zodat je deze kan tonen tijdens een controle aan de Put van Ekeren.  
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Dagpassen aanvragen 
 
Dagpassen zijn bestemd voor duikers, al dan niet aangesloten bij een duikclub, die uitzonderlijk één 
enkele keer in de put van Ekeren willen duiken. Deze passen dienen aangevraagd te worden via de 
AVOS website door middel van een online formulier via volgende link: 

http://www.avos.be/site/dagvergunningsaanvraag_form.php  

 

De aanvrager vult de nodige informatie in (alle velden zijn verplicht in te vullen) en specifieert op 
welke dag de activiteit plaats heeft en hoeveel dagpassen hij nodig heeft. 

De aanvrager vinkt aan dat hij akkoord gaat met de bestelling en de algemene voorwaarden. 

Vervolgens klikt hij op de knop “Bevestig aanvraag” waarna de aanvraag opgeslagen wordt en hij 
doorgestuurd wordt naar het overzicht scherm. Hier kan men de aanvraag nog annuleren of het 
betalingsproces opstarten. Er zal tevens per mail een bevestiging verstuurd worden naar het 
opgegeven email adres met daarin de gegevens van de vergunningsaanvraag alsook een link om 
terug te keren naar het overzicht scherm. 
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Opmerking: De mail die verstuurd werd na de bevestiging van de aanvraag kan best bewaard 
worden, de link in deze mail bied je de mogelijkheid om de online vergunningsaanvraag terug op te 
vragen en om de vergunning te betalen op een later tijdstip. 
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Voorbeeld van bevestigingsmail die verstuurd wordt met daarin een link om de vergunningsaanvraag 
terug te openen en te betalen indien dit nog niet gebeurd is. 

 

  



Antwerpse Verstandhouding voor 
Onderwateronderzoek en Sport vzw 

Ondernemingsnummer 439508681 

 

 
AVOS – Muisbroek Duikvergunningen  Pagina 19 / 26 

Om de betaling uit te voeren klikt men op de link “Betaal aanvraag” waarna men een 
betalingsoverzicht te zien krijgt alvorens verder te gaan naar de website van “Ingenico” door te 
klikken op knop “Betalen via Ingenico”. 

 

Op de website van Ingenico kies je de gewenste betaalwijze. Op dit ogenblik kan er online betaald 
worden door middel van : VISA / Mastercard, Bancontact, Maestro en iDeal. 

 

Hieronder tref je voorbeeldformulieren aan naargelang de betalingsmodaliteit die je gekozen hebt. 

  



Antwerpse Verstandhouding voor 
Onderwateronderzoek en Sport vzw 

Ondernemingsnummer 439508681 

 

 
AVOS – Muisbroek Duikvergunningen  Pagina 20 / 26 

VISA 

 

Mastercard 
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Bancontact 

 

iDeal 
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Maestro 
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Na een succesvolle betaling toont Ingenico een scherm met de betalingsbevestiging en zal je na een 
paar seconden automatisch doorgestuurd worden naar de website van AVOS om het proces af te 
ronden. 

 

Van zodra je terug doorverwezen bent naar de website van AVOS krijg je terug het overzicht scherm 
te zien.  

Er worden tevens 2 mails verstuurd, een mail met de betalingsbevestiging van Ingenico en een 
andere mail met een link naar het overzicht scherm om de vergunning te downloaden. 

Opmerking: De mail met de download link kan best bewaard worden, de link in deze mail bied je de 
mogelijkheid om de online vergunningsaanvraag terug op te vragen en om de vergunning op een 
later tijdstip (nogmaals) af te drukken en / of downloaden. 
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Voorbeeld van bevestigingsmail die verstuurd wordt met daarin een link om de vergunningsaanvraag 
terug te openen en de vergunning af te drukken en / of te downloaden indien dit nog niet gebeurd is.  
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Klik nu op de “Download vergunning” link en er zal een afbeelding getoond worden met daarop de 
dagpas welke aangevraagd en betaald werd. 

 

Op de download pagina kan je de vergunning downloaden en / of afdrukken. 

Beweeg de punt van je muis boven de afgebeelde vergunning en klik vervolgens op de rechter 
muisknop.  Kies “Afbeelding opslaan als …” en bewaar de vergunning op je smartphone of druk de 
afbeelding af zodat je deze kan tonen tijdens een controle aan de Put van Ekeren.  
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