
 
 
 

Algemene voorwaarden evenementen 
 
 
 
 
Artikel 1: 
De EHBO vereniging stelt EHBO’ers beschikbaar voor een evenement op aanvraag van de organisatie 
van het evenement. De EHBO vereniging is er niet verantwoordelijk voor als het aantal 
aangevraagde EHBO’ers niet voldoet aan de gestelde voorwaarden in de vergunning voor het 
betreffende evenement. 
 
Artikel 2: 
De EHBO’ers moeten op een, voor de bezoekers van het evenement, duidelijk zichtbare locatie 
worden geplaatst. De organisatie van het evenement draagt hier de zorg over en zorgt dat deze 
plaats veilig en beschut is om hulp te kunnen verlenen. 
 
Artikel 3: 
De EHBO vereniging zorgt ervoor dat de EHBO’ers de volgende spullen meenemen naar het 
evenement: 

 EHBO koffer met alle toebehoren in geruime hoeveelheid 

 Dekens 

 Gele reflectiehesjes met EHBO logo 
 
De EHBO vereniging verzoekt de organisatie van het evenement om te zorgen voor de volgende 
spullen: 

 Water (mag ook in flessen) 

 Emmers 

 Theedoeken of handdoeken 

 Consumpties voor de aanwezige EHBO’ers 
 
Artikel 4: 
De organisatie van het evenement is aansprakelijk als er schade wordt toegebracht aan de 
eigendommen van de EHBO vereniging of van haar leden tijdens het evenement en op of rondom het 
evenemententerrein. Eventuele opgelopen schade tijdens het evenement zal door de organisatie 
van het evenement aan de EHBO vereniging worden vergoed. 
 
Artikel 5: 
De EHBO’er zal geen  medische handelingen uitvoeren en zich beperken tot EHBO- verrichtingen. De 
EHBO’er  kan een advies uitbrengen aan een slachtoffer, zoals bijvoorbeeld het raadplegen van een 
arts. EHBO Vereniging Kruisland is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten dan wel schade die 

uit deze adviezen kan voortvloeien (zoals bv. ambulance- en/of ziekenhuiskosten). 

Artikel 6: 
De EHBO’ers verzorgen de gewonde personen ter plaatse. De EHBO vereniging is niet 
verantwoordelijk voor het vervoer van de gewonden naar een huisartsenpost of ziekenhuis. Mocht 
dit noodzakelijk zijn dient de organisatie van het evenement voor vervoer te zorgen of zullen de 
professionele hulpdiensten worden ingeschakeld. 
 
Artikel 7: 
De EHBO vereniging zal na afloop van het evenement een factuur sturen naar de organisatie voor de 
aanwezige uren van de EHBO’ers op het evenement. Deze factuur dient binnen de aangegeven 
betalingstermijn te worden voldaan op het aangegeven rekeningnummer. In het uurtarief zijn 
inbegrepen de kosten van de gebruikelijke eerste hulp verbandmiddelen. Niet inbegrepen zijn de 
kosten als gevolg van het inzetten van de AED en een veelvoud van verbruikte materialen die 
redelijkerwijs niet meer met eerste hulpverlening te maken hebben.  


