Ja, ik wil graag deelnemen aan de Reanimatie/AED cursus

EHBO Vereniging Kampen en IJsselmuiden

Naam: _____________________________________
Adres: _____________________________________
Postcode: __________________________________
Woonplaats: ________________________________
Telefoon: ___________________________________
E-mail :_____________________________________
Geboortedatum : ________________________m/v
Voor het volgen van een cursus Reanimatie en AED

Handtekening:

Dit formulier kunt u na invulling opsturen aan:
EHBO Vereniging Kampen en IJsselmuiden
Apeldoornsestraat 36, 8266 AM Kampen
of u kunt het faxen naar 038-3337123
Voor nadere informatie: 038-3312377
www.ehbokampen.nl
info@ehbokampen.nl

Voor het volgen van een herhalingscursus Reanimatie en AED

Wanneer wordt de cursus gegeven?

Herhaling reanimatie

De EHBO Vereniging Kampen en IJsselmuiden organiseert, bij
voldoende deelname, regelmatig een cursus die opleidt tot het diploma
Reanimatie/AED hulpverlener.

Het hele jaar door worden ook herhalingslessen Reanimatie/AED
gegeven. Ook deze lessen worden van 19.30 tot 21.30 uur gegeven
in de zalen bij de Hoeksteen aan de Goudplevier 103 te
IJsselmuiden.

Deze cursus wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse
Hartstichting. De lessen worden van 19.30 tot 21.30 uur gegeven in
de zalen van De Hoeksteen aan de Goudplevier 103 te IJsselmuiden.
De cursus wordt bij grote belangstelling meerdere malen per jaar
gegeven. Bij opgave wordt men op een belangstellendenlijst gezet tot
er voldoende deelnemers zijn. Daarna wordt telefonisch/per mail
contact opgenomen over de data. Bij definitieve inschrijving voor de
cursus wordt een factuur gestuurd die vooraf moet worden voldaan.

De werkwijze is als volgt. Wanneer u bij ons staat ingeschreven
krijgt u in januari van elk jaar een oproep om de kosten voor de
herhalingsles aan ons over te maken. Nadat u heeft betaald wordt
er contact met u opgenomen en wordt in gezamenlijk overleg een
datum gekozen waarop u de herhalingsles gaat volgen.
U dient om uw diploma geldig te houden ieder jaar een herhalingsles te volgen.

Door wie wordt de cursus gegeven?

Door wie wordt de herhalingsles gegeven?

De cursus wordt gegeven in twee lesavonden door een door de NRR
(Nederlandse Reanimatie Raad) erkend instructeur.

De herhaling wordt eveneens door een door de NRR (Nederlandse
Reanimatie Raad) erkend instructeur gegeven..

De cursus wordt afgesloten met een diploma dat een jaar geldig is.
Om de geldigheid van het diploma te behouden dient ieder jaar een
herhalingsles te worden gevolgd. Zie elders in deze folder.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten?
De kosten voor de cursus bedragen € 27,50 inclusief diploma en
lesboek. De kosten dienen vooraf te worden betaald.

De kosten voor de herhalingsles bedragen € 12,50.

