Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afd.Gorinchem
Aanvraagformulier Evenementenhulpverlening.

Gegevens Aanvrager:
Naam organisatie
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummers
E-mailadres
Factuuradres
Postcode en woonplaats.
E-mailadres
Contactpersoon
Datum aanvraag
Contactpersoon bij evenement
Telefoonnummers
Hulpverlener meldt zich bij:

Gegevens over het evenement:
Soort evenement
Locatie evenement
Postcode evenement
Datum evenement
Is het evenement aangemeld

Ja / Nee

zo ja waar

Aanvangstijd Evenement

uur

Eindtijd Evenement

uur

Hulpverlener aanwezig om

uur

Hulpverlener vertrekt om

uur

Aantal ehbo-ers (minimaal 2)
Auto of Rijwiel gewenst
Portofoons gewenst
AED gewenst

*

*

Eventueel aantal hulpposten
Ja / Nee

Verwacht aantal bezoekers

Ja / Nee

Verwacht aantal deelnemers

Ja / Nee

*) wordt in rekening gebracht

Indien er een calamiteiten / veiligheidsplan aanwezig is, dan graag ter inzage meesturen.
Indien er een programma aanwezig is, dan graag ter inzage meesturen.
Dit formulier kunt u na het invullen opsturen aan:
ehbo.evenementencoordinatie@gmail.com

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afd.Gorinchem

Waar moet de aanvrager voor zorgen:
De aanvragende instantie dient zo mogelijk te zorgen voor:
Behandelruimte; Stromend water; Parkeerplaats voor auto EHBO-ers;
Indien nodig, iemand die met het slachtoffer mee kan naar het ziekenhuis of naar de dokter, als
een ambulance niet nodig is.
Overige voorwaarden waar de aanvrager aan moet voldoen
1.

Het hulpaanvraag formulier dient minimaal één maand tevoren ingeleverd te zijn via
bovenstaand mailadres.

2.

Er worden tijdens een evenement minimaal 2 hulpverleners ingezet.

3.

Behandel de EHBO-ers als gasten, zorg voor een beschutte zitplaats en zorg dat zij
regelmatig iets te drinken krijgen, zonodig een lunch of diner.

Waar gaan de EHBO vereniging voor zorgen:
1.

Wij zorgen ervoor dat u in ieder geval een week tevoren bericht ontvangt of uw aanvraag al
dan niet gehonoreerd wordt. Bij onverhoopte problemen kunt u contact opnemen met de
onderstaande personen.

2.

Wij zorgen indien mogelijk voor het aantal gevraagde EHBO-ers, deze zijn goed opgeleid en
bezitten allen een geldig diploma Eerste Hulp, inclusief BLS (reanimatie aantekening) en PBLS
(kinderreanimatie aantekening)

3.

Onze EHBO-ers zijn goed herkenbaar, hebben een volledig gevulde verbandmaterialen tas bij
zich, en een Automatische Externe Defibrillator (AED)

4.

Een eventuele EHBO hulppost zal goed herkenbaar zijn voor uw bezoeker d.m.v. vlaggen
en/of spandoeken.

5.

Indien gewenst stellen wij onze Automatische Externe Defibrllater en Portofoon tegen een
schappelijke huurprijs beschikbaar.

Opmerking:
Wij kunnen u, aangezien het vrijwilligerswerk is, geen zekerheid bieden dat uw aanvraag zonder
meer gehonoreerd zal worden. Wij adviseren u dan ook om uit uw eigen geledingen personen te
laten opleiden om het diploma Eerste Hulp te behalen. Bij die opleiding kunnen wij u behulpzaam
zijn.
Tarieven 2018:
Niet commercieel

Commercieel

EHBO’er per uur

€ 12,50

€ 20,00

Huur Portofoons per dag

€ 10,00

€ 15,00

Verbandmateriaal

Gratis

Nacalculatie

Eventueel verzorging EHBO’ers

Nacalculatie

Nacalculatie

Kilometer vergoeding

Binnen Gorinchem gratis

Binnen Gorinchem gratis

Buiten Gorinchem €0,25/Km

Buiten Gorinchem €0,25/Km

