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Algemene Voorwaarden Basiscursus EHBO 

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

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor de (nieuwe) leden van de vereniging EHBO 

Twello-Duistervoorde. 

Basiscursus:  De EHBO vereniging Twello-Duistervoorde start ieder (na)jaar, bij voldoende aanmel-

ding (minimaal 8 cursisten), een basiscursus. Deze basiscursus wordt gegeven door een gediplo-

meerd kaderlid volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis.  

Aanmelding basiscursus: Aanmelding voor de basiscursus kan door het aanmeldingsformulier op de 

website in te vullen. Ongeveer drie weken voor aanvang van de basiscursus ontvangt de aanmelder  

alle verdere informatie per e-mail. Ook als de basiscursus onverhoopt niet doorgaat krijgt u daar be-

richt van.  

Annulering basiscursus: Helaas zijn wij soms, bijvoorbeeld bij onvoldoende deelnemers, genoodzaakt 

een basiscursus  te annuleren. In dat geval proberen we vroegtijdig telefonisch of per e-mail contact 

met u op te nemen. De vereniging accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, op 

wat voor wijze dan ook, voor het niet doorgaan van de basiscursus en geven voor het (voortijdig) uit-

vallen van de basiscursus geen enkele financiële compensatie.  

Cursusdata en planning:  De basiscursus wordt in het najaar opgestart en vindt plaats in de avond-

uren, verdeeld over 10 à 12 bijeenkomsten. De basiscursus wordt, tenzij anders bepaald, gegeven in 

het Kulturhus aan het Jachtlustplein 11 te Twello.  

Cursusmateriaal: Het benodigde cursusmateriaal wordt bij de aanvang van de basiscursus EHBO uit-

gereikt.  

Diploma’s en certificaten: Na het volledig afronden van de basiscursus en het met goed gevolg afge-

legde examen, ontvangt de cursist zijn/haar diploma die 2 jaar geldig blijft. Om de geldigheid van het 

diploma te waarborgen dient hij/zij met regelmaat de oefenavonden/herhalingslessen te volgen.  

Persoonlijke veiligheidsmiddelen: Er kunnen persoonlijke veiligheidsmiddelen ter beschikking wor-

den gesteld bij de basis- en herhalingscursus. Deze dienen te allen tijde gebruikt te worden. De ver-

eniging is niet aansprakelijk voor letsel.  

Annulering:  Wanneer u uw deelname aan de EHBO basiscursus, korter dan drie weken voor de aan-

vangsdatum, annuleert dient u 50% van het cursusgeld te voldoen. Bij annulering korter dan een 

week voor de aanvangsdatum wordt het totale cursusgeld in rekening gebracht. Annulering dient te 

allen tijde schriftelijk of per e-mail te geschieden. U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail. De 

verzenddatum van de e-mail is geldig. Ons e-mailadres is info@ehbotwello.nl.  
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Verzekering: De EHBO vereniging Twello-Duistervoorde kan bij schade een beroep doen op een drie-

tal verzekeringen: 

• Een inventaris en goederenverzekering bij De Goudse verzekeringen te Gouda. 

• Een aansprakelijkheidsverzekering verenigingen en een aansprakelijkheidsverzekering onge-

vallen. Deze verzekeringen zijn afgesloten bij AON te Rotterdam. 

• De vrijwilligersverzekering bij de gemeente Voorst.  

De laatste verzekering dekt schade van vrijwilligers die zij oplopen tijdens de inzet voor de vereniging 

bij evenementen.  

Inning cursus- en examengeld:  De inning van het cursus- en examengeld zal plaatsvinden door mid-

del van automatische incasso.   

Aansprakelijkheid: De vereniging is niet aansprakelijk voor: 

• Schade, verlies, diefstal etc. aan/van eigendommen van cursisten zowel voor, tijdens als na 

de cursus.  

• Persoonlijk letsel, in welke vorm dan ook. 

• Het niet tijdig verlengen van EHBO diploma‘s.  

• Kosten die gemaakt worden om diploma ’s opnieuw geldig te verklaren.  

• Verlopen diploma’s.  

 

 


