Voorwaarden en tarieven bij inzet van een EHBO ploeg van het Rode
Kruis Afdeling Ede e.o.
Vastgesteld 1 maart 2017.
Geachte heer, mevrouw,
Algemeen.
De hulpverleners van het Rode Kruis afdeling Ede e.o. zijn, zonder uitzondering, allemaal vrijwilligers,
die dit werk geheel belangeloos doen in overeenstemming met de doelstelling van het Rode Kruis.
Het in behandeling nemen van een aanvraag voor hulpverlening geeft dan ook niet automatisch de
garantie, dat te allen tijde aan een dergelijke aanvraag zal kunnen worden voldaan. Dit is in sterke
mate afhankelijk van de beschikbare vrije tijd van onze vrijwilligers. Desondanks zal alles in het werk
worden gesteld om aan de ingediende aanvragen te voldoen, mits deze 6 weken voor de
hulpverlening ingevuld en ondertekend zijn ontvangen.
Indien in geval van een ramp of calamiteit (bijvoorbeeld een groot verkeersongeval, een grote brand of
explosie, een natuurramp, enz.) een beroep wordt gedaan op bijstand van de vrijwilligers van het
Rode Kruis van de afdeling Ede, dan zou het kunnen zijn dat een in beginsel in het vooruitzicht
gestelde hulpverlening zonder aanspraak op vergoeding van eventueel door u gemaakte kosten,
terstond wordt geannuleerd.
Kosten.
Voor het verlenen van eerste hulp, dan wel het daarvoor aanwezig zijn, bij activiteiten en
evenementen wordt een tarief in rekening gebracht cfm de richtlijnen van Rode Kruis Nederland.
Daarmee kan een deel van de aan eerstehulpverlening verbonden kosten voor de afdeling Ede
worden bestreden en blijft het ook op de langere termijn mogelijk u deze dienst aan te bieden.
EHBO ploeg
Bike team

Een standaard EHBO ploeg
bestaat uit 2 hulpverleners.
Een bike team bestaat uit 2
bikers.

€ 6,50 per hulpverlener per uur
€ 7,50 per biker per uur

RK voertuig

€ 0,85 per kilometer.

Huur van een AED

€ 25 voor de eerste dag,daarna
€ 5 per dag langer.

Na de hulpverlening wordt u een rekening toegezonden.
Bij dit tarief is er vanuit gegaan dat u de vrijwilligers tijdens hun aanwezigheid voorziet van de normale
levensbehoeften zoals koffie, thee of frisdrank en een lunch ingeval zij aanwezig zijn in de periode
11:30 tot 13:30 uur en / of een warme maaltijd als de periode van 16:30 tot 18:30 uur binnen de
hulpverlening valt.
Jeugdleden van het Rode Kruis
Ik wil u erop wijzen dat er mogelijk jeugdleden van het Rode Kruis meekomen. Zij worden begeleid
door de EHBO-ers. Voor deze jeugdleden is geen vergoeding verschuldigd. Er gaat maximaal 1
jeugdlid mee per EHBO ploeg.
Tenslotte
Mocht aan de aanvraag voldaan kunnen worden dan ontvangt u de bevestiging van de aanvraag zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk 2 tot 4 weken voor aanvang van de hulpverlening. Met het accorderen
van onze algemene voorwaarden stemt u tevens in met bovengenoemde tarieven. Mocht u nog
vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
Coördinatoren hulpverlening Rode Kruis Afdeling Ede e.o.
chv@rodekruisede.nl

