
 EHBO Vereniging  

 Spaarnestad  
 
AA N M E L D I N G S F O R M U L I E R 

 
Naam   :_________________________________________________________ 
 
Adres   :_________________________________________________________ 
 
Postcode  :_________________________________________________________ 
 
Woonplaats  :_________________________________________________________ 
 
Telefoon  (Thuis):_____________________(Mobiel):______________________ 
 
E-mail   :_________________________________________________________ 
 
Geboortedatum :_________________________________________________________ 
 
EHBO lidmaatschap nummer (voor herhalers) :_________________________________ 
 
 
Meldt zich aan voor de volgende cursus: 
 
□   Basiscursus Eerste Hulp (inclusief verbandsleer en reanimatie) zakelijk/particulier 
 
□   EHAK (Eerste Hulp aan Kinderen) 
 
□   AED Bedienerscursus 
 
□   Herhalingslessen  
 
□  Eerste Hulp bij Sportletsels 
 
Nota zenden aan : ____________________________________________________________ 
 
Datum: ___ / ___ / 20___.        Handtekening: ______________________________________ 
 
 

Inschrijfvoorwaarden: 
Men kan inschrijven voor een cursus door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier. Door ondertekening van het formulier verklaart 
men zich akkoord met de inschrijfvoorwaarden. Zonder handtekening wordt uw inschrijving niet in behandeling genomen. De inschrijving is pas 
definitief na ontvangst van uw getekende inschrijfformulier en ontvangst van uw (eerste) betaling. Voor betaling ontvangt u een factuur. Kosten 
voor de cursus dienen voor de start van de cursus per acceptgiro of contant betaald te worden. Als het cursusgeld niet op de gestelde datum of 
binnen de op de factuur gestelde datum wordt betaald, volgt een eerste herinnering. Als de eerste herinnering niet binnen10 werkdagen wordt 
betaald volgt een 2

e
 herinnering waarbij € 5,00 administratiekosten in rekening wordt gebracht. Als deze niet binnen 10 werkdagen wordt 

voldaan, wordt de toegang tot de cursus geweigerd. 
Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers wordt een wachtlijst gemaakt. Men wordt bij plaatsing op de wachtlijst altijd telefonisch of 
schriftelijk op de hoogte gebracht. Zodra plaatsing in de cursus mogelijk is, krijgt men een startbericht en wordt een factuur toegestuurd. 
Deelnemers betalen het volledige cursusgeld. Er wordt geen korting gegeven bij afwezigheid door vakantie en / of ziekte. Van de cursisten.  
Bij afwezigheid of ziekte van de docent wordt voor vervanging gezorgd. Indien dit niet mogelijk is wordt de les ingehaald (meestal aan het eind 
van de cursus). Deelnemers aan de cursus mogen maximaal 2 lessen missen. Bij overschrijding van dit aantal kan de docent niet garant staan 
voor een goed resultaat tijdens het examen.  
Lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Bij aanmelding gedurende het jaar worden de kosten naar rato berekend. 
Opzeggingen dienen uiterlijk voor 1 december schriftelijk gemeld te worden.  
Uitzonderingen op bovenstaande voorwaarden worden alleen gemaakt na overleg met het bestuur van de vereniging. 
 

Dit formulier inleveren bij het bestuur of opsturen naar; 
Secretariaat EHBO Vereniging Spaarnestad, Postbus 2079,  2002 CB Haarlem 

Of mailen naar: info@ehbo-spaarnestad.nl  

K.N.V. afdeling spaarnestad 
Postbus  2079 
2002 CB  Haarlem 


