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Algemene voorwaarden Eerste hulp ondersteuning tijdens evenementen 
 

1. Een verzoek om ondersteuning door hulpverleners wordt door de 

opdrachtgever minimaal 5 weken voorafgaande aan het evenement 

ingediend bij de vereniging. De opdrachtgever kan daarvoor het 

aanvraagformulier ‘EHBO-ondersteuning tijdens evenementen’ gebruiken. 

2. De evenementencoördinator van het EHBO bestuur beslist of de aanvraag in 

behandeling wordt genomen en of de gevraagde diensten kunnen worden 

geleverd. (Indien de aanvraag wordt afgewezen zal de 

evenementencoördinator de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk, 

binnen twee weken nadat de aanvraag verstuurd is, op de hoogte brengen.) 

3. De evenementencoördinator bespreekt met de opdrachtgever van het 

evenement (aanvrager) het programma en regelgeving ‘Veldnorm 

Evenementenzorg’. (in de veldnorm zijn zaken vastgelegd bij verschillende 

soorten evenementen, zoals bijvoorbeeld of er een vergunning aangevraagd 

moet worden, aantal bezoekers, soort evenement etc.) Wanneer een 

vergunning is aangevraagd/vereist dan wil de evenementencoördinator 

deze vergunning  op schrift inzien aangaande de eisen zijn omtrent het EHBO 

gedeelte. 

4. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van het evenement brengt de 

EHBO vereniging 5% van het offertebedrag in rekening. Bij annulering binnen 

24 uur voor aanvang van het evenement brengt de EHBO vereniging 10% van 

het offertebedrag in rekening. De annulering wordt verstuurd via de mail naar 

de evenementencoördinator. 

5. De hulpverleners die wij inzetten bij evenementen 

● hebben voor inzetten minimaal de leeftijd van 18 jaar en zijn in het 

bezit van een geldig diploma eerste hulpverlening. 

● houden zich aan het zorgniveau waarvoor ze zijn ingezet 

● dragen de zorg over wanneer meer/andere deskundigheid gewenst is 

● voeren geen neventaken uit als bijvoorbeeld brandwacht of beveilig 

● onthouden zich van alcohol en drugs 

6. Herkenbaarheid evenementen zorgverleners 

● onze hulpverleners dragen duidelijke herkenbare kleding van onze 

vereniging met de opdruk EHBO De Meije-Zegveld. 

● mocht tijdens het evenement met verschillende verenigingen de 

hulpverlening verzorgd worden, zal dit vooraf met de opdrachtgever 

gecommuniceerd worden. 

7. Vervoer van slachtoffers 

Als op advies van de hulpverlener een slachtoffer, voor verdere behandeling 

moet worden doorverwezen naar huisarts, HAP of ziekenhuis, dan geldt het 

volgende:  

• vervoer van slachtoffers naar huisarts of HAP;  

in eerste instantie zullen we de naasten van het slachtoffer benaderen 

om mee te gaan; zijn deze er niet dan zal er een beroep gedaan op 

de contactpersoon op locatie die door de aanvrager is aangegeven  
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op het aanvraagformulier van de opdrachtgever zodat we samen tot 

een oplossing komen. 

● vervoer van een slachtoffer naar het ziekenhuis is de 

verantwoordelijkheid van de ambulancezorg. Wij vragen aan de  

opdrachtgever dat ambulance snel ter plaatse kan komen en 

verwachten dat zij de weg vrij houden voor ambulancepersoneel.  

 

De toegang tot de MEP (Mobiele EHBO Post) moet altijd vrij gehouden 

worden zodat de ambulance snel ter plaatse kan komen. 

 

• ten allen tijden zal het vervoer van de slachtoffers naar deskundige 

hulp geen actie zijn van de hulpverleners. Eventueel gemaakte kosten 

kunnen niet bij onze vereniging of hulpverleners in rekening gebracht 

worden 

8. Verzorging hulpverleners 

Wij verwachten dat onze hulpverleners tijdens het evenement worden 

voorzien van de nodige consumpties en wat te eten. 

9. Onkostenvergoeding 

● tussen de opdrachtgever en de evenementencoördinator van de 

EHBO vereniging zal vooraf een prijsafspraak worden overeengekomen 

inzake de inzet van hulpverleners en materiaal. 

● Het genoemde onder punt 8 valt hier niet onder 

● we berekenen een kilometer vergoeding van €0,30 per kilometer voor 

evenementen buiten Zegveld en De Meije. 
 


