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Algemene Voorwaarden Evenementen 

EHBO-vereniging Twello-Duistervoorde, Kamer van Koophandel: 40104373  

Deze Algemene Voorwaarden zijn op al onze activiteiten en inzet van toepassing.  

Aanvraag EHBO bij evenementen: 

1. De aanvraag voor EHBO bij evenementen dient uiterlijk 6 weken voor het evenement bij ons 

binnen te zijn. Deze tijd is nodig voor de werving, planning en inzet van de EHBO-vrijwil-

ligers/hulpverleners en materiaal en om eventueel ondersteuningsverzoek te plaatsen bij 

overige EHBO-verenigingen. 

2. Tijdens het EHBO evenement worden onze vrijwilligers op uw kosten voorzien van consump-

ties en een eenvoudige warme hap bij inzet langer dan 4 uur. Tevens dient u te zorgen voor 

voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid van de werkplek. 

3. De vereniging wijst u erop dat de mogelijkheid bestaat dat de aanvraag niet kan worden ge-

honoreerd. 

4. De vereniging zal ernaar streven om u zo snel mogelijk per e-mail uitsluitsel te geven. 

5. Bij annulering van de hulpverlening binnen 1 week voor het evenement berekenen we 50% 

van de kosten. Wordt er binnen 48 uur voor aanvang van een evenement de hulpverlening 

afgemeld, dan brengen wij u 75% van de kosten in rekening. 

Inzet tijdens een evenement: 

6. Naar aanleiding van het aanvraagformulier inzet op evenementen zal de vereniging bepalen 

hoeveel EHBO-vrijwilligers en welk materiaal er ingezet zal gaan worden. Dit gebeurt volgens   

de richtlijnen van de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Uitgangs-

punt is dat voor elke hulpverleningsevenement minimaal twee EHBO-vrijwilligers per dienst 

ingezet zullen worden. 

7. De vereniging zorgt ervoor dat tijdens het evenement goed opgeleide EHBO-vrijwilligers wor-

den ingezet. Alle EHBO-vrijwilligers zijn minimaal in bezit van een geldig EHBO-diploma. 

Eventuele inzet van stagiaires, etc. zal vooraf worden overlegd met de organisatie van het 

evenement. 

8. De EHBO-vrijwilligers handelen conform de laatste druk van het Oranje Kruisboekje en de 

goedgekeurde behandelingsprotocollen. 

9. Bij ernstige verwondingen wordt een huisarts, Spoedeisende Hulp en/of ambulance inge-

schakeld. De vereniging is niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende kosten. 

10. De vereniging kan geen zorg dragen voor (tijdelijke) opvang van zoekgeraakte kinderen. Ook 

zijn wij niet verantwoordelijk voor eventueel afgegeven gevonden voorwerpen.  

11. De evenementen EHBO-vrijwilligers kunnen niet worden ingezet voor orde- en veiligheidsta-

ken. 

12. De communicatiemiddelen van de EHBO vereniging zijn alleen bedoeld voor de noodzakelijke 

berichtgeving van medische aard en zal niet worden ingezet ten behoeve van organisatori-

sche ondersteuning. 
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Behandeling slachtoffers: 

13. Om de privacy van de slachtoffers zoveel mogelijk te waarborgen, wordt daar waar mogelijk 

het slachtoffer opgevangen en/of behandeld in een door de organisatie beschikbaar gestelde 

ruimte. Deze ruimte is niet toegankelijk voor publiek en bij voorkeur afsluitbaar. Bovendien is 

deze ruimte voorzien van stromend water, verwarming, goede verlichting, een tafel en (4) 

stoelen. (zie ook de richtlijnen van de GHOR) 

14. Tijdens de opvang en verzorging van slachtoffers wordt in sommige door de EHBO-vrijwil-

ligers een aantal persoonsgegevens genoteerd. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en worden 

met de uiterste zorg behandeld. Indien nodig worden de gegevens die noodzakelijk zijn voor 

een adequate behandeling verstrekt aan de betreffende hulpdienst. De medische en per-

soonsgegevens worden niet verstrekt aan de organisatie of derden. Het is voor de organisa-

tie wel mogelijk een overzicht te ontvangen met het aantal behandelingen en letsels.  

Aansprakelijkheid van de vereniging:  

15. De vereniging heeft voor al haar vrijwilligers een collectieve aansprakelijkheidsverzekering 

afgesloten. 

16. De evenementen hulpverlener zal geen voorbehouden handelingen volgens de wet BIG uit-

voeren. 

Tarieven: 

17. Onze tarieven zijn inclusief BTW. en hebben betrekking op aanvragen die voldoen aan punt 

1. Aanvragen die daar niet aan voldoen kunnen afwijken in tarief.  De tarieven kunt u opvra-

gen via evenementen@ehbotwello.nl en worden u bij elke aanvraag per e-mail bevestigd. 

18. Er is tevens een tarief voor de kosten van klein verbandmateriaal, AED e.d. 

19. De kosten van de AED-Elektroden die ten behoeve van een reanimatie worden gebruikt, zijn 

op basis van nacalculatie. 

20. De totaalkosten zullen na afloop van het evenement door middel van een factuur geïnd wor-

den en verstuurd naar het door u opgegeven factuuradres bij voorkeur een e-mailadres. 

Privacy statement:  

21. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, gaat u ook automatisch akkoord 

met ons privacy-statement, deze staat op onze website. Een ieder die, op welke wijze ook, 

contact of enige relatie heeft met onze vereniging (bijv. een actief lid van onze vereniging of 

een persoon/vereniging/organisatie die diensten levert aan, vraagt aan of diensten verricht 

namens onze vereniging, verklaart zich hieraan te houden.  
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