Voorwaarden hulpverlening
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Algemeen:
Met de ondertekening en inlevering van het
aanvraagformulier gaat de aanvrager akkoord met de
onderstaande voorwaarden.
De aanvrager verplicht zich aan de voorwaarden als
gesteld te zullen houden.
De aanvrager kan geen rechten ontlenen aan het
gestelde in deze voorwaarden.
Ingeval van calamiteiten, incidenten of rampen, waarbij
de inzet van onze medewerkers verlangd wordt treedt
automatisch een ontbindende voorwaarde in werking.
First Aid 4 You kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor schades voortvloeiende uit de in artikel 1.4.
genoemde gevallen.
Wijzigingen betreffende de hulpverlening dienen door de
aanvrager, tenminste twee weken voorafgaande aan de
hulpverlening, schriftelijk te worden doorgegeven aan
First Aid 4 You.
In noodgevallen kunt u contact opnemen met de
secretaris van First Aid 4 You via telefoonnummer 0650615064.
Aanvragen:
Aanvragen dienen volledig ingevuld en ondertekend
minimaal 4 weken voorafgaande aan de hulpverlening in
ons bezit te zijn. Indien een aanvraag korter van te
voren wordt aangevraagd zal er een bedrag van € 100,00
per week extra in rekening worden gebracht.
First Aid 4 You behoudt zich het recht voor om de
aanvraag zonder opgaaf van reden te weigeren.
Er dient overlegd te worden met First Aid 4 You of een
ruimte, voorzien van water en elektra, voor slachtoffers
noodzakelijk is.
Per aanvraag worden € 25,00 administratiekosten
berekend.
Bij annulering van een evenement worden de door ons
gemaakte kosten in rekening gebracht.
Hulpverleners:
Elke hulpverlener in dienst van First Aid 4 You is in het
bezit van een geldig Oranje Kruis eenheidsdiploma EHBO,
eventueel met aanvullende diploma’s.
Bij inzetten door First Aid 4 You verzorgd zullen minimaal
twee hulpverleners per post worden ingezet.
Er wordt een offerte op maat gemaakt in verband met de
inzet van hulpverleners. Dit zal inclusief een
kilometervergoeding zijn.
First Aid 4 You behoudt zich het recht voor om het aantal
aangevraagde hulpverleners te wijzigen.
A.L.S. team op aanvraag, offerte in overleg.

5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

Verbindingsmiddelen:
Indien er twee of meerdere aparte posten worden
ingezet, kan First Aid 4 You beslissen dat er van
verbindingsmiddelen gebruik gemaakt dient te worden.
De kosten van verbindingsmaterialen worden
meegenomen in de offerte.
Wanneer een centrale verbindingspost wordt ingezet,
dient hiervoor de ruimte die daarvoor nodig is, in overleg
met de verbindingsdienst, te worden ingericht. In
voorkomende gevallen dient er een telefonische
verbinding met een directe buitenlijn aanwezig te zijn.
Overige verbindingsapparatuur zoals mobilofoons en
relaisstations op aanvraag.
De verbindingsmiddelen mogen alleen door hulpverleners
van First Aid 4 You worden gebruikt. Na voorafgaand
overleg kan de apparatuur door de organisatie worden
gebruikt. Bij misbruik zal de apparatuur worden
ingenomen. De kosten van de apparatuur zullen dan toch
in rekening worden gebracht.

6.
6.1.

Verbruikte materialen:
Er zal een bedrag in rekening gebracht worden van
€ 15,00 voor materialen. Blijkt na het evenement dat er
meer materialen verbruikt zijn volgt er een rekening.
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Betalingen:
Betaling van de kosten van een hulpverlening dient te
geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
U ontvangt een eerste aanmaning na dertig (30) dagen.
Mocht u deze eerste aanmaning niet voldoen binnen
veertien (14) dagen, dan ontvangt u een tweede
aanmaning waarbij het factuurbedrag verhoogt wordt
met 10% administratiekosten over het totale bedrag.
Blijft u hierna nog in gebreke dan wordt de factuur
doorgestuurd naar een incassobureau waarbij de te
maken kosten op u verhaald worden.
Bedragen dienen overgemaakt te worden op het
Rabobanknummer: 10.20.86.567 t.n.v. Stg. First Aid 4
You onder vermelding van het factuurnummer.
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Aansprakelijkheid:
Elke door First Aid 4 You ingezette hulpverlener is
verzekerd via First Aid 4 You.
Schade toegebracht aan materiaal en of apparatuur van
First Aid 4 You, door derden veroorzaakt zullen bij de
aanvrager in rekening worden gebracht.
De aanvrager is verantwoordelijk voor de veiligheid van
de door First Aid 4 You ingezette hulpverleners en
materiaal.

Verzorging:
De hulpverlener welke in dienst is van First Aid 4 You
heeft recht op verzorging door de aanvrager. Hiertoe
behoren: ontbijt, lunch, diner en consumpties. Hierover
worden afspraken gemaakt met de organisatie van het
evenement.
Als de organisatie geen verzorging regelt dan wordende
volgende kosten in rekening gebracht:
- Ontbijt / lunch € 10,00 p.p.p.d.
- Diner € 15,00 p.p.p.d.
- Consumpties € 2,00 per genuttigde consumptie met
een maximum van € 30,00 p.p.p.d.
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