EHBO VERENIGING LEEUWARDEN
Algemene Voorwaarden EHBO Hulpverlening
De organisatie: De aanvrager van de EHBO hulpverlening of de organisator van het evenement.
EHBO Leeuwarden: KNV EHBO afd. Leeuwarden




























De organisatie zorgt voor een afgeschermde behandelruimte, waar slachtoffers in privacy kunnen worden behandeld.
De locatie waar de EHBO hulpverleners gedurende de dienst verblijven, mag anders zijn dan de behandelruimte.
De organisatie zorgt voor een verwarmde, overdekte EHBO-post met stroom- en watervoorziening in de EHBO-post of in de
directe nabijheid.
De organisatie zorgt dat er net zoveel stoelen zijn als EHBO hulpverleners, plus 2 extra stoelen voor evt. slachtoffers.
De inzettijden die staan in de aanvraag, gedaan via het formulier op onze website www.ehbo-leeuwarden.nl, zijn bindend.
De prijzen in de offerte of op de factuur zijn inclusief, daar komen geen extra kosten bij.
Bij overschrijding van de aanvraagtijd tijdens het evenement, wordt deze extra tijd in rekening gebracht, met een minimum
van een half uur,
De betaling van de ontvangen factuur dient minimaal 1 week voorafgaand aan het evenement, door middel van een bankoverschrijving te zijn gedaan. Indien dit niet is gebeurd dient er voorafgaand aan het evenement, op het evenement zelf,
contant te worden betaald.
Bij spoedaanvragen (binnen 1 week voor aanvang van het evenement) wordt er altijd €25,- extra in rekening gebracht.
Dit i.v.m. de korte tijd waarbinnen alle zaken door ons geregeld moeten worden.
De organisatie zorgt ervoor dat de dienstdoende EHBO hulpverleners worden voorzien van consumpties. Dit betreft dranken als
het een dienst is van maximaal 3 uren en maaltijden als de dienst een landelijke gebruikelijke etenstijd kruist, dus 12:00 uur en
18:00 uur. Tijdens nachtdiensten na 01:00 uur dient er een extra snack te worden verstrekt.
De organisatie is verantwoordelijk voor de vrije toegang van de dienstdoende EHBO hulpverleners tot alle locaties waarvan de
organisatie wil dat er EHBO wordt verleend.
De organisatie staat toe dat EHBO Leeuwarden gebruik maakt van EHBO-stagiaires, dat zij ook alle locaties kunnen betreden en
worden voorzien van consumpties.
EHBO Leeuwarden wijst voorwaarden van de organisatie in eerste instantie van de hand.
EHBO Leeuwarden is niet verantwoordelijk voor letsel veroorzaakt door derden of handelingen van de EHBO hulpverleners in de
ruimste zin van het woord.
EHBO Leeuwarden is niet verantwoordelijk wanneer zij de hulpverleningsovereenkomst niet na kan komen, haar hulpverleners
niet tijdig aanwezig kunnen zijn en/of geen hulp kunnen verlenen op locatie, als gevolg van extreme weersomstandigheden,
oproer, versperringen of wettelijke bepalingen.
Bij annulering van de EHBO hulpverlening binnen een week voor aanvang-, of op de dag van het evenement zelf, is geen
restitutie van het betaalde factuurbedrag mogelijk.
Voor annuleringen daarbuiten wordt altijd 50% van het originele factuurbedrag in rekening gebracht.
U dient zelf een schriftelijk verzoek tot terugbetaling te doen met een geldige reden.
De organisatie is altijd verantwoordelijk voor vermelding van de juiste informatie op het aanvraagformulier, de juiste
informatieverstrekking aan de organisatie van derden en deelnemers aan het evenement.
De EHBO Leeuwarden doet geen redding in het water en zal geen redding of hulpverlening uitvoeren als de dienstdoende EHBO
hulpverleners in direct gevaar zullen zijn.
De hulpverleners van EHBO Leeuwarden zijn verantwoordelijk voor de EHBO hulpverlening. Hun aanwijzingen en besluiten op
EHBO gebied dienen door de organisatie te worden opgevolgd en uitgevoerd.
Middelen zoals portofoons of het leveren van ingerichte EHBO posten zijn niet bij de prijs inbegrepen.
Ook opbouw-, afbraak- en leegruimen van behandelruimte of EHBO posten is niet bij de prijs inbegrepen.
Naast deze Algemene Voorwaarden Hulpverlening, gelden ook de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van
EHBO Leeuwarden. Deze kunt u bekijken/downloaden op onze website www.ehbo-leeuwarden.nl
Wanneer u bij ons een aanvraag doet voor EHBO hulpverlening, dan gaat u automatisch akkoord met deze algemene
voorwaarden hulpverlening, de algemene voorwaarden en het privacy statement.

Deze algemene voorwaarden EHBO hulpverlening zijn gedeponeerd bij de KvK Noord Nederland.

