Algemene voorwaarden EHBO-vereniging Heerde bij evenementen

Artikel 1 – Algemeen
De EHBO-ers zijn lid van EHBO-vereniging Heerde en 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 twee EHBO-ers. EHBO-vereniging Heerde bepaalt
het uiteindelijke aantal EHBO-ers dat ingezet zal worden, onder andere door middel van een
risicoanalyse van het evenement. Een en ander wel in overleg met de aanvrager.

Artikel 2 – Aanvraag EHBO bij evenementen
Aanmelding
Indien u van onze dienst EHBO-inzet bij evenementen gebruik wilt maken dan verzoeken wij u dit
schriftelijk kenbaar te maken door middel van het aanvraagformulier op onze website bij de link:
aanvraag EHBO-inzet bij evenementen. Onvolledig ingevulde aanvragen worden niet in behandeling
genomen. Een opmerking als “zelfde als vorige keer“ is voor ons onwerkbaar. Omschrijf dus duidelijk
wat u wilt..
Minimale aanvraag termijn
De aanvraag EHBO-inzet bij evenementen dient minimaal zes weken van tevoren bij EHBO-vereniging
Heerde binnen te zijn. Deze tijd is nodig om EHBO-ers te werven voor de inzet. Voor aanvragen
buiten deze termijn wordt een toeslag in rekening gebracht.
Bevestiging aanvraag
EHBO-vereniging Heerde zal zo spoedig mogelijk bevestigen dat uw aanvraag in behandeling is
genomen en wel/niet kan worden gehonoreerd. De dan geldende algemene voorwaarden zijn van
toepassing op de aanvraag. Indien het in een uiterst geval EHBO-vereniging Heerde niet lukt om
voldoende EHBO-ers te werven voor de aanvraag, zal EHBO-vereniging Heerde genoodzaakt zijn de
aanvraag terug te geven. Dit gebeurt uiterlijk vier weken voor aanvang van het evenement.
Vergunningen
De aanvrager dient de eventuele benodigde vergunningen voor de gewenste activiteit/het
betreffende evenement te bezitten.
Handelingen, werkzaamheden EHBO-ers
EHBO-ers worden ingezet volgens richtlijnen conform het beleid van het Oranje Kruis en dragen zorg
voor opvang en verzorging van slachtoffers. Bij ernstige verwondingen wordt een huisarts en/of de
ambulance ingeschakeld. De EHBO-ers kunnen niet worden ingezet voor orde en veiligheid.
Eisen werkplek en verzorging EHBO-ers
De organisator van het evenement draagt zorg voor een droge, beschutte en afgeschermde ruimte
om eventuele slachtoffers op te vangen. Deze ruimte is centraal gelegen maar zoveel mogelijk buiten
de nabijheid van geluidsinstallaties of andere geluidsbronnen van het evenement. Indien u hieraan
niet kunt voldoen, wordt de mobiele hulppost (EHBO-tent) ingezet. Dit tegen de geldende tarieven.
In de avonduren dient er verlichting aanwezig te zijn, wanneer goed licht beperkter wordt.
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Verder dienen aanwezig te zijn: één tafel, minimaal twee stoelen, (drink)water voor het behandelen
van slachtoffers (drinken/koelen) en een koelfaciliteit op locatie.
De organisatie van het evenement zorgt voor warme of koude dranken voor de EHBO-ers en regelt
indien noodzakelijk een lunch of avondeten.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid EHBO-vereniging Heerde
Aansprakelijkheid
EHBO-vereniging Heerde heeft een aansprakelijkheidsverzekering.
Beperking inzet/advies.
De EHBO-er beperkt zich tot de handelingen conform de richtlijnen van het Oranje Kruis en kan een
advies uitbrengen aan een slachtoffer, zoals bijvoorbeeld het uitoefenen van een sport per direct
staken of deelname aan het evenement niet verder voort te zetten. EHBO-vereniging Heerde is niet
aansprakelijk voor de eventuele kosten, dan wel schade die hieruit kan voortvloeien (zoals teruggave
kosten deelname aan het evenement, ambulance- en/of ziekenhuiskosten).

Artikel 4 – Tarieven en betaling
Onze tarieven staan apart vermeld op deze website.
Per aanvraag worden er administratiekosten in rekening gebracht.
Verder worden in rekening gebracht:
- Kosten van catering indien dit niet door de aanvrager kan worden verzorgd.
- Inzet EHBO-tent, indien aangevraagd dan wel noodzakelijk en nog beschikbaar.
- Kosten van vernieling, diefstal of vervuiling van eerste hulpmiddelen, toerusting of eigendommen
van de EHBO-vereniging, zoals het verloren gaan van een complete tas verbandmiddelen, door bv.
braken door het slachtoffer, etc.
- Eventueel de kosten van verbandmaterialen die tijdens een incident ingezet zijn.
- Extra kosten voor een aanvraag, later dan 6 weken ingediend voor aanvang van het evenement.

Betalingstermijn
Het bedrag dient binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur overgemaakt te zijn op het
vermelde rekeningnummer t.n.v. EHBO-vereniging Heerde, onder vermelding van het factuur
nummer.
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