Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afd. Soest.
Aanvraagformulier Evenementenhulpverlening.

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

Gegevens over het evenement:
Soort evenement
Locatie evenement
Postcode evenement
Datum evenement
Aanvangstijd Evenement

uur Eindtijd Evenement

uur

Hulpverlener aanwezig om

uur Hulpverlener vertrekt om

uur

Aantal ehbo-ers (minimaal 2)

Aantal hulpposten

Hulpverleningstent gewenst

Ja /Nee

Verwacht bezoekers aantal

Wanneer u zelf niet voor een geschikte behandelruimte voor de EHBO kunt zorgen, is het mogelijk
om onze EHBO-tent te huren. De kosten daarvoor bedragen:
Voor de eerste dag:

€

75,00

Voor elke volgende dag:

€

40,00

Genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Facturatie gebeurt na afloop van het evenement.
Indien er een calamiteiten / veiligheidsplan aanwezig is, dan graag ter inzage meesturen.
Dit formulier invullen en opsturen aan hulpverlening@ehbosoest.nl

Waar moet de aanvrager voor zorgen:
De aanvragende instantie dient zo mogelijk te zorgen voor:



Telefoon; 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



Hulpaanvragen dienen minimaal een maand tevoren ingeleverd te zijn op onderstaand
mailadres:



Er worden tijdens een evenement minimaal 2 hulpverleners ingezet.



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.



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.



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:

Mathilda Bies, e-mail: hulpverlening@ehbosoest.nl, telefoon: 06-17365107

