KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN
K.N.V. EHBO afd. Rheden
Dienstleider
dienstleider@ehbo-rheden.nl
www.ehbo-rheden.nl

Voorwaarden
Voor het uitvoeren van een dienstverlening, dient er aan de volgende voorwaarden te worden
voldaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan het zijn dat de aanvraag wordt afgewezen.
Algemeen:
De dienstverlening door de EHBO vereniging Rheden wordt gedaan conform de richtlijnen van de
evenementenvergunning van de gemeente Rheden.
 Het minimum aantal EHBO’ers voor een evenement is 2.
Het uiteindelijk benodigde aantal EHBO’ers wordt aan de hand van het draaiboek bepaald
door de EHBO- vereniging, in overleg met de organisatie.
EHBO’ers zijn vrijwilligers, het is mogelijk dat er niet voldoende mensen te krijgen zijn om
dienst te draaien. Mocht dit het geval zijn, dan wordt dit uiterlijk 3 weken voor aanvang van
het evenement aan de organisatie doorgegeven.
 Het tarief is € 10,00 per EHBO’er per uur.
 Alle verbruikte verbandmiddelen worden in rekening gebracht.
Tijdens het evenement:
 EHBO’ers zijn vrijgesteld van entree.
Tijdens het evenement dienen de postende EHBO’ers op redelijke wijze voorzien te worden
van eten en drinken. Mocht het niet mogelijk zijn deze verzorging te regelen, dan zal dit door
de EHBO vereniging zelf gedaan worden. De kosten hiervoor worden dan extra in rekening
gebracht.
 De EHBO vereniging Rheden is voor de meeste evenementen voorzien van voldoende
verbandmaterialen en een eigen AED. Indien het evenement een dermate omvang heeft, dat
aanvullende verbandmiddelen en communicatie apparatuur benodigd zijn, dan zal dit in
overleg met de organisatie geregeld worden. De kosten hiervoor worden dan extra in
rekening gebracht.
 Om slachtoffers op te kunnen vangen en te verzorgen dient er een EHBO-post beschikbaar te
zijn, bijvoorbeeld een tent. Deze dient voorzien te zijn van een tafel en 2 stoelen. Daarnaast
moet de EHBO-post op een centrale en opvallende plaats gelegen zijn.
 Het kan voorkomen dat slachtoffers vervoerd moeten worden naar huis, de huisartsenpost of
de spoedeisende hulp. In die gevallen is het de verantwoordelijkheid van de organisatie te
zorgen voor (passend) vervoer.
 Door een aanvraag in te dienen gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het doel waarvoor
u ze aan ons heeft verstrekt. Meer informatie in de privacyverklaring op onze website.
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Aanvraagformulier dienstverlening KNV EHBO Rheden
Dit formulier dient te worden ingevuld door de organiserende vereniging / organisatie.
Graag het formulier zo compleet mogelijk invullen.
De aanvraag moet minimaal 6 weken voor het evenement zijn ingediend.
Naam van het evenement
Organiserende vereniging of organisatie
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail adres
Locatie van het evenement
Straat
Plaats
Datum evenement
Als er een draaiboek van het evenement s.v.p. deze beschikbaar stellen!
Wie is de contactpersoon voor de EHBO tijdens het evenement?
Naam
Telefoonnummer
Zijn er tijdens dit evenement nog andere hulpverleningsinstanties aanwezig? Zo ja welke?
Naam van contactpersoon
Telefoonnummer
Wat is aard van het evenement? bv. Muziek evenement, zeskamp, sport.
Aantal te verwachten bezoekers?
Zijn er verhoogde risico’s aanwezig? Zo ja, welke? (denk aan drank, drugs etc.)
Waar wordt de EHBO post opgesteld?

Factuuradres.
Naam
Straat
Postcode / Plaats
E-mail adres
Aanvrager.
Naam
Telefoonnummer
E-mail adres
Datum en Plaats:
Dit formulier kunt u mailen naar dienstleider@ehbo-rheden.nl.
De dienstleider zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
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