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Aanvragen van EHBO ondersteuners 

Tijdstip van indienen  
Een aanvraag voor EHBO ondersteuning dient, indien mogelijk, 6 weken voor de datum van inzet in het bezit te zijn 
van de coördinator / secretariaat van EHBO - Vereniging Nijkerk.  

Hierbij wordt de datum van ontvangst door de coördinator gekenmerkt als datum van indienen. 

Standaard aanvraagformulier 
Aanvragen voor EHBO ondersteuners kunnen alleen ingediend worden door middel van het door de 
EHBO -Vereniging Nijkerk verstrekte EHBO aanvraagformulier.  

Het formulier dient u zo volledig mogelijk in te vullen en na ondertekening naar ons op te sturen of te mailen 
(voorkeur via e-mail).  Het formulier mag voor meer dan één datum of activiteit gebruikt worden. Extra informatie 
betreffende de aanvraag voor EHBO-assistentie kunt u apart per e-mail aan ons doorgeven worden.  

Formulieren die niet voorzien zijn van onderstaande informatie worden niet in behandeling genomen: 

 Naam en adres aanvragende instantie c.q. persoon;
 Datum van aanvraag;
 Factuuradres;
 Voldoende en accurate gegevens omtrent de datum(s) en tijden van de EHBO inzet;
 Voldoende gegevens omtrent de locatie van de EHBO inzet.

Heeft u geen aanvraagformulieren meer...  
Vraag dan om aanvraagformulieren via info@ehbo-nijkerk.nl of neem telefonisch contact op met het secretariaat. 

Kosten  
De kosten voor EHBO ondersteuning bedragen per uur / per persoon € 6,50* (minimaal 2 personen).      
Bij meer assistentie prijs in overleg met coördinator / secretariaat.   
De kosten voor de EHBO ondersteuning zullen wij u in onze bevestiging laten weten. 

Bevestiging 
Na ontvangst van het aanvraagformulier krijgt u een bevestiging van de aanvraag. 
Ook krijgt u bericht of uw aanvraag gehonoreerd kan worden en (indien al mogelijk) de namen van de EHBO-ers die 
ondersteuning komen geven. 

*Prijsaanpassing voorbehouden
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Aanvraagformulier voor EHBO ondersteuners   
 
Contactpersoon/Organisatie: 
 
Adres: 
 
Postcode + Woonplaats: 
 
Telefoonnummer: 
 
E-mail adres: 
 
Wat is de activiteit waar ondersteuning voor wordt gevraagd: 
 
Betreft het een evenement voor kinderen / volwassenen: 
 
Hoeveel personen/ deelnemers worden er verwacht: 
   
Datum inzet (DD-MM-JJJJ): 
 
Aanvangstijd:   
 
Eindtijd: 
 
Adres van de inzet: 
 
Naam:  
 
Adres: 
 
Postcode + Woonplaats: 
 
Telefoonnummer: 
 
Rekening sturen naar: 
 
Naam: 
 
Adres: 
 
Postcode + Woonplaats: 
 
Telefoonnummer: 
 
E - mail adres voor rekening: 
 



Opmerkingen: 
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