Algemene Cursus Voorwaarden EHBO Vereniging Dokkum

Inschrijving
Inschrijving geschiedt via het aanmeldingsformulier op onze site www.ehbodokkum.nl, of via
een aanmeldingsformulier dat op verzoek naar u wordt toegezonden.
Ongeveer vier weken voor aanvang van de cursus ontvangt u de laatste informatie

Cursusdata en planning
EHBO vereniging Dokkum streeft er na om jaarlijks in november een beginnerscursus Eerste
Hulp te starten, mits er voldoende aanmeldingen zijn.
EHBO vereniging Dokkum houdt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij
onvoldoende inschrijvingen, of de aanvangsdatum te verschuiven naar een later tijdstip..
In geval van annulering of verschuiving wordt persoonlijk contact met u opgenomen.
EHBO vereniging Dokkum streeft er naar om in overleg met u, in geval van annulering u
onder te brengen bij een collega vereniging.
De EHBO vereniging Dokkum kan nimmer financieel aansprakelijk gesteld worden voor het
annuleren van een cursus.
Cursusgeld dient binnen 14 dagen na de 1e les te worden overgemaakt op het
rekeningnummer van de EHBO vereniging Dokkum welke vermeld staat op de nota

Cursusmateriaal
Bij de beginnerscursus Eerste Hulp wordt het cursusmateriaal uitgereikt tijdens de eerste les.
Voor de herhalingslessen dient U gebruik te maken van uw eigen lesboek.
De laatste versies van de Eerste Hulp boekjes kunnen via de EHBO vereniging Dokkum
besteld worden. Neem hiervoor contact met ons op via info@ehbodokkum.nl

Diploma's
Het Eerste Hulp examen kan uitsluitend worden afgelegd indien het cursusgeld is voldaan.
Na het behalen van uw Eerste Hulp examen ontvangt u een Eerste Hulp pasje van het Oranje
Kruis, welke U via de EHBO vereniging Dokkum wordt toegezonden. Deze pas is twee jaar
geldig en wordt elke twee jaar vernieuwd, mits de jaarlijkse herhalingslessen worden gevolgd.
U wordt automatisch opgeroepen voor de jaarlijks herhalingslessen als u zich na het behalen
van het Eerste Hulp diploma inschrijft als lid bij onze vereniging.
Uw nieuwe pas, verstrekt door het Oranje Kruis, wordt u toegezonden door de EHBO
vereniging Dokkum.
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Aansprakelijkheid
EHBO Vereniging Dokkum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies,
diefstal enz. van persoonlijke eigendommen van cursisten en voor persoonlijk letsel
opgelopen voor, tijdens of na de cursus.
Annulering
Aangezien de vereniging kosten maakt tijdens de voorbereiding van de Eerste Hulp cursus ,
zijn wij genoodzaakt om bij annulering van uw kant, korter dan vier weken voor aanvang van
de cursus, 50% van het cursus bedrag bij u in rekening te brengen.
Annulering dient altijd schriftelijk of per e-mail te geschieden.
Ons e-mail adres is info@ehbodokkum.nl

Lidmaatschap
Ieder deelnemer aan de cursus Eerste Hulp wordt de mogelijkheid geboden om lid te worden
van de EHBO vereniging Dokkum, dit is echter niet een verplichting.
Voordelen van een lidmaatschap zijn: u wordt elk jaar opgeroepen voor de verplichte
herhalingslessen. Uw diploma wordt automatisch verlengd als u de jaarlijkse herhalingslessen
volgt. De kosten voor de herhalingslessen en de verlenging van het diploma zijn bij de
contributie inbegrepen.
Contributie
In oktober, ieder jaar, moet de contributie voldaan worden. Ons contributiejaar loopt van 1
september tot 30 augustus. Wilt u het lidmaatschap opzeggen dan moet u dit voor 1 oktober
doen. Anders moet de contributie toch worden betaald i.v.m. reeds gemaakte kosten en
afdrachten.
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden
Ons e-mail adres is info@ehbodokkum.nl
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