Cursusvoorwaarden reanimatiecursussen KNV EHBO Afdeling
Leusden.
Door u in te schrijven voor een reanimatiecursus georganiseerd door de KNV EHBO
afdeling Leusden gaat u akkoord met de volgende cursusvoorwaarden:
1. De reanimatiecursussen, zowel basis als herhaling, worden gegeven volgens de
laatst geldende richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR). Onze
instructeurs zijn NRR-gecertificeerd.
2. De cursussen worden gegeven (en het cursusmateriaal is gesteld) in het
Nederlands. Heeft u (of verwacht u) taalproblemen? Meld het ons dan ruim voor
aanvang van de cursus en wij zullen in overleg met u proberen een oplossing te
vinden.
3. Inschrijven gaat als volgt: u meldt u aan voor een cursus via reanimatie@ehboleusden.nl met naam, geboortedatum en telefoonnummer. In de aanmelding geeft
u aan voor welke cursus (basis of herhaling) u inschrijft en op welke datum u deze
wilt volgen.
4. Na bevestiging van ontvangst van de aanmelding door de vereniging maakt u €
45,- voor een basiscursus of €15,- voor een herhalingscursus over op rek. nr NL05
RABO 0107185644 tnv KNV EHBO afdeling Hamersveld. Na ontvangst van het
cursusgeld is uw inschrijving definitief. Het lesgeld dient minimaal 14 dagen voor
aanvang van de cursus op rekening van KNV EHBO Leusden te staan.
5. In de prijs van de basiscursus is een lesboek inbegrepen en een (op uw naam
gesteld) certificaat van de Hartstichting indien u de cursus met goed gevolg heeft
afgesloten. (zie punt 13)
6. Bij een te volgen herhalingscursus dient dit certificaat, of een ander volgens de
NRR erkend bewijs, overlegd te worden. Dit wordt bij aangetoonde voldoende
competenties door de instructeur afgetekend.
7. Herhalingscursussen zijn bedoeld voor mensen die aantoonbaar een door de NRR
erkende basis- of eerdere herhalingscursus gevolgd hebben, in een periode van
niet meer dan één jaar voor de cursusdatum. Hebt u langer dan één jaar geleden
een vorige reanimatiecursus gevolgd, dan volgt plaatsing in overleg met de
instructeurs. Bij een negatief advies dient u opnieuw een basiscursus te volgen.
8. De vereniging behoudt zich het recht voor om geplande cursussen te annuleren bij
onvoldoende belangstelling of onverwachte niet-beschikbaarheid van locatie of
instructeur (bijv. ziekte). U wordt dan in overleg overgeboekt naar een andere
cursusdatum of krijgt op uw verzoek uw inschrijfgeld terug. Wij streven ernaar om
een annulering wegens onvoldoende belangstelling uiterlijk 5 dagen voor de
cursusdatum aan u te communiceren.
9. Cursisten kunnen annuleren tot 14 dagen voor aanvang van hun cursus. U
ontvangt dan uw inschrijfgeld retour, of kiest (indien er nog plaats is) voor een
andere cursusdatum.

10. Restitutie van het cursusgeld bij annulering door de cursist later dan 14 dagen
voor aanvang van de cursus of bij afwezigheid op de cursusdatum, vindt niet
plaats.
11. KNV EHBO afdeling Leusden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of
diefstal van zaken die u meebrengt naar de cursuslocatie of voor schade van welke
vorm dan ook die u door of tijdens de cursus heeft geleden, behoudens grove
schuld of opzet van de vereniging of van onze instructeurs/vrijwilligers.
12. De KNV EHBO Leusden werkt geheel met vrijwilligers. In geen geval is de
vereniging tot hogere bedragen aansprakelijk dan uitgekeerd worden onder de van
toepassing zijnde vrijwilligersaansprakelijkheidsverzekering van de gemeente
Leusden.
13. Het volgen van een cursus geeft u niet automatisch recht op een certificaat. U
dient naar het oordeel van de instructeur(s) te demonstreren dat u de materie
theoretisch en praktisch voldoende beheerst om in een noodsituatie adequaat hulp
te kunnen verlenen aan een slachtoffer met een plotselinge circulatiestilstand.
14. Na afloop van de cursus vragen wij u zich aan te melden als burgerhulpverlener bij
HartslagNu.nl. Dit is uiteraard niet verplicht.
15. U dient zelf de (nieuwe) geldigheidsdatum van uw reanimatiecertificaat te
controleren en, indien van toepassing, aan te passen in het betreffende
oproepsysteem voor burgerhulpverleners. (HartslagNu.nl)
16. De vereniging bewaart uw persoonsgegevens in een cursusadministratie om u
tijdig te kunnen informeren over geplande cursussen en kan u herinneringen
sturen om een herhalingscursus te volgen. Dit is in overeenstemming met de
richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
17. De vereniging verstrekt van uw persoonsgegevens uw geslacht en geboortedatum
aan de Hartstichting t.b.v. statistieken en wetenschappelijk onderzoek. Onze
vereniging verstrekt deze of andere gegevens niet aan derden, tenzij hiertoe een
wettelijke verplichting bestaat.
18. De vereniging kan tijdens de cursus beeldmateriaal (foto’s of video) maken ten
behoeve van haar eigen PR. Hiervoor wordt ter plekke uw toestemming gevraagd.
Indien u zelf beeldmateriaal wilt maken dient u hiervoor toestemming te vragen aan
de vertegenwoordiger van de vereniging en aan uw cursusgenoten ter plekke.
19. Bij klachten over de cursus, het niet verstrekken van een certificaat of de gang van
zaken tijdens de cursus, verzoeken wij u dit eerst ter plaatse met de instructeur te
bespreken. Bent u daarna nog niet tevreden, mail uw klacht dan naar
reanimatie@ehbo-leusden.nl. Vindt u dat er dan aan uw klacht nog steeds
onvoldoende tegemoet is gekomen, dan adviseren wij uw klacht in te dienen bij de
Hartstichting (KNV EHBO Leusden is Reanimatiepartner van de Hartstichting).
20. Het bestuur houdt zich het recht voor om te beslissen in situaties die hierboven niet
beschreven zijn.
Leusden, 22-10-2021
Namens de KNV EHBO, afdeling Leusden,
Rita van den Biggelaar, voorzitter

