Hulpverlening
EHBO Woensel-Noord zorgt voor de aanwezigheid van
minimaal 2 EHBO-ers inclusief het benodigde materiaal
(geen AED).
Op verzoek van de organisatie kan EHBO Woensel-Noord
een advies geven over het aantal benodigde EHBO-ers.
De organisatie van het evenement is en blijft
verantwoordelijk voor een juiste dekking van EHBO-ers.

ALGEMENE VOORWAARDEN
EHBO BIJ EVENEMENTEN 01-01-2020
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de
voorbereiding en/of uitvoering van dienstverlening door
EHBO Woensel-Noord. Door een aanvraag te plaatsen gaat
u akkoord met deze voorwaarden.
Algemeen
De EHBO-ers zijn lid van EHBO Woensel-Noord.
De EHBO-ers zijn volledig opgeleid, inclusief reanimatie,
volgens de laatste richtlijnen van Het Oranje Kruis.
Alle EHBO-ers zijn herkenbaar gekleed.
De EHBO-post zal bemand worden door minimaal 2 EHBOers.
Elke EHBO-er met een geldig diploma Eerste Hulpverlener
van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen aansprakelijkheid.
Aanvraag EHBO bij evenementen
De aanvraag voor EHBO-inzet dient minimaal 6 weken van
tevoren bij EHBO-Blixembosch binnen te zijn. Deze tijd is
nodig om EHBO-ers te werven voor de inzet.
Bevestiging aanvraag
EHBO-Blixembosch zal zo spoedig mogelijk bevestigen dat
uw aanvraag in behandeling is genomen. Tevens zullen dan
de algemene voorwaarden worden bijgevoegd.
Wanneer er onvoldoende EHBO-ers beschikbaar zijn, zal
EHBO Woensel-Noord dit uiterlijk 7 dagen van tevoren
melden bij de organisatie van het evenement.
Annulering
Annulering voor de aanvraag door de organisatie van een
evenement is kosteloos tot 7 dagen voor aanvang van het
evenement.
Na het verlopen van deze termijn zal bij annulering tot 24
uur voor aanvang van het evenement 50% van het
oorspronkelijke bedrag in rekening worden gebracht.
Bij annulering van de aanvraag door de organisatie van een
evenement binnen 24 uur voor aanvang van het evenement
zal het gehele bedrag in rekening worden gebracht.

Beperking inzet
De EHBO-er zal geen medische handelingen verrichten en
zich beperken tot EHBO-verrichtingen.
De EHBO-er kan een advies uitbrengen aan een slachtoffer,
zoals bijvoorbeeld het uitoefenen van een sport per direct
staken, deelname aan het evenement niet verder voort te
zetten of contact op te nemen met de huisarts.
Verzorging
De organisatie van het evenement zorgt voor
koffie/thee/frisdrank voor de EHBO-ers en regelt, indien de
betreffende maaltijden binnen de diensttijd vallen, een
lunch of avondeten.
Kosten
Kosten per EHBO-er per uur bedragen € 7,50 voor
evenementen in Woensel-Noord, en € 10,00 voor
evenementen buiten Woensel-Noord (minimaal 2 uur).
Voor inzetten meer dan 5 km verwijderd van WoenselNoord geldt bovendien een vergoeding van € 0,20 per km
(onze EHBO-ers carpoolen). Eventuele parkeerkosten zijn
voor rekening van de organisatie.
Niet inbegrepen zijn
Excessief gebruik van materialen die redelijkerwijs niet
meer met eerstehulpverlening te maken hebben. Vernieling
of vervuiling van eerste hulpmiddelen, zoals het verloren
gaan van een complete tas verbandmiddelen door
bijvoorbeeld braken door het slachtoffer. Deze extra kosten
worden in rekening gebracht bij de organisatie van het
evenement.
Betaling
Na afloop van het evenement stuurt de penningmeester
van EHBO Woensel-Noord een factuur naar de organisatie.
Betaling binnen 30 dagen na dagtekening factuur.

