Inschrijfvoorwaarden cursus en training EHBO en BHV
Verklaring afkortingen
(H)BHV
(H)EHBO

(Herhaling) Bedrijfshulpverlening
(Herhaling) Eerste Hulp bij Ongelukken

1.

Het aanmelden voor een training (H)BHV/(H)EHBO gaat via de daarvoor
bestemde tegel op het portaal.

2.

De aanmelding moet geaccordeerd worden door de teamleider/
leidinggevende.

3.

Je kunt uiterlijk 1 week voor aanvang van de training nog aanmelden mits de
training niet vol zit.

4.

Je kunt uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de training de datum van
deelname aan de training uitsluitend telefonisch of per email verschuiven of een
collega in jouw plaats laten deelnemen (zie tevens punt 10).

5.

Annuleren is uitsluitend telefonisch of per email uiterlijk 10 werkdagen voor
aanvang van de training mogelijk. Bij het niet tijdig annuleren of verplaatsen
worden de kosten in rekening gebracht bij het team waar je je hoofdbetrekking
hebt (zie tevens punt 10).

6.

Voor de maandelijkse BHV- en/of EHBO-vergoeding moet je zelf je (gescande)
BHV/EHBO-pasje aanbieden in ‘InSite’, via ‘Stel een vraag’.

7.

Wanneer de pas verlopen is kun je niet meer als BHV’er/EHBO’er worden ingezet
en vervalt de maandelijkse vergoeding, tot het moment dat de HBHV/HEHBO is
gevolgd en een nieuwe BHV-/EHBO-pas is ontvangen en ingediend (punt 6).

8.

Bij een periode langer dan 2 maanden na het verlopen van je BHV pas is het niet
meer mogelijk deel te nemen aan de HBHV training en moet je opnieuw de basis
BHV volgen.

9.

Je EHBO pas mag niet verlopen zijn. Je moet 1x in de twee jaar je EHBO
herhalen. Er zijn twee data waarop je pas daadwerkelijk verloopt: 1 april en 1
oktober. Wanneer je binnen de twee jaar hebt herhaald krijg je de nieuwe pas
na de vervaldatum van je pas. Herhaal je niet binnen de twee jaar dan wordt je
pas niet verlengd. Dit is conform de regels van het “Oranje kruis”.

10. Voor vragen, annulering en/of het verplaatsen van de training kun je contact
opnemen met Anja Heeres (zie voetnoot).

BBL-Maatwerk Veiligheidsacademie email: a.heeres@zadkine.nl T: 088-9453490
M: 06-10130873

