
 
 

Beste cursist, 

Geweldig dat je je hebt opgegeven om een beginnerscursus EHBO te gaan volgen!  Een waardevolle cursus 

die je in staat stelt om je medemens te helpen wanneer dat nodig mocht zijn. 

Het organiseren van een cursus brengt veel regelwerk met zich mee, zo zijn wij o.a. afhankelijk van de 

beschikbaarheid van een leslokaal en van de beschikbaarheid van instructeurs die les mogen en kunnen 

geven en zullen er materialen aangeschaft moeten worden. Aangezien we de kosten voor de cursus zo laag 

mogelijk willen houden (kostendekkend), hebben wij enkele voorwaarden voor het volgen van cursussen bij 

de EHBO vereniging  Dokkum opgesteld:  

Voorwaarden basis EHBO Cursus: 

  

1. Inschrijven voor de cursus kan door het invullen van het inschrijfformulier of via het 

formulier op de website https://www.ehbodokkum.nl/cursussen/. 

2. Het cursusgeld kan in twee termijnen betaald worden op het vermelde rekeningnummer 

van de via de mail opgestuurde factuur.   

3. De eerste termijn moet uiterlijk 4 weken voor aanvang cursus overgemaakt zijn.  

4. De tweede termijn moet bij de start van de cursus overgemaakt zijn.  

5. Zeg je korter dan vier weken voor het begin van de cursus af dan wordt de eerste termijn 

niet teruggestort i.v.m. al gemaakte kosten.  

6. Bij het onverhoopt niet doorgaan van de cursus (te weinig deelnemers) krijg je persoonlijk 

bericht en wordt het overgemaakte cursusgeld terug gestort.  

7. In overleg met jou gaan we op zoek naar een beschikbare plaats in een cursus bij een 

andere vereniging.  

8. Bij het veranderen van de startdatum krijg je persoonlijk bericht.  

9. De EHBO vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, verlies of 

diefstal die tijdens de cursus ontstaat.  

  

  

https://www.ehbodokkum.nl/cursussen/


 
 

Voorwaarden Reanimatiecursus:  
  

1. Inschrijven voor een reanimatiecursus kan door het aanvraagformulier op de website 

volledig in te vullen https://www.ehbodokkum.nl/reanimatie-cursus/  

2. Je krijgt persoonlijk bericht wanneer de cursus wordt gehouden.  

3. Het cursusgeld dient voor aanvang cursus overgemaakt te worden op het rekeningnummer 

vermeldt op de per mail gestuurde factuur.  

4. De EHBO vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, verlies of 

diefstal die tijdens de cursus ontstaat.  

  

  

  

https://www.ehbodokkum.nl/reanimatie-cursus/

