
EHBO-vereniging Elst (Gld) Formulier terugsturen naar: 

 EHBO-vereniging Elst (Gld) 

 Jasappel 51 – 6662 JD Elst (Gld) 

Aanvraag hulpverlening bij evenementen 

Gegevens organisator 

Organisatie naam  

 straat/postbus + nummer  

 postcode en plaats  

Contactpersoon naam en voorletters Dhr. / Mevr. 

 straatnaam + nummer  

 postcode en plaats  

 telefoonnummer(s) vast mobiel  

 e-mailadres                                                                                    

Factuuradres t.a.v. Dhr. / Mevr. 

 straat/postbus + nummer  

 postcode en plaats  

 e-mailadres   Factuur per e-mail 

Verlangt u een kostenopgave? Ja / Nee 

Gegevens evenement 

Omschrijving (soort evenement)  

Wanneer? datum (dag, maand, jaar)     

 begintijd (u.mm)  uur  uur  uur  uur 

 eindtijd (u.mm)  uur  uur  uur  uur 

Verwacht aantal deelnemers     

 bezoekers     

Is het evenement binnen/buiten/beide Bi  / Bu / Bi + Bu Bi  / Bu / Bi + Bu Bi  / Bu / Bi + Bu Bi  / Bu / Bi + Bu 

Is er beveiliging/bewaking aanwezig 

 (2 regels mogelijk) 

Nee / Ja, nl.: Nee / Ja, nl.: Nee / Ja, nl.: Nee / Ja, nl.: 

Zijn er hulpdiensten aanwezig? 

 (2 regels mogelijk) 

Nee / Ja, nl.: Nee / Ja, nl.: Nee / Ja, nl.: Nee / Ja, nl.: 

Gewenst aantal EHBO'ers (in overleg)     

Locatie benaming  

 straat en huisnummer  

 postcode en plaats  

 naam contactpersoon Dhr. / Mevr. 

 telefoonnummer(s) vast mobiel  

 EHBO-post aanwezig? Onbekend / Nee / Ja, zo ja waar: 

 AED aanwezig? Onbekend / Nee / Ja, zo ja waar: 

 Stromend water aanwezig? Onbekend / Nee / Ja, zo ja waar: 
Bijzondere risico’s en overige toelichting 

(omschrijven, zo nodig in aparte bijlage) 
 

Bijlagen (aankruisen en evt. vermelden)  plattegrond  toelichting     

Ondertekening 
Ondergetekende verklaart volledig bekend te zijn met de "Algemene Voorwaarden Hulpverlening bij Evenementen" 

(versie d.d. 12 oktober 2011) van de EHBO-vereniging Elst (Gld) en deze onvoorwaardelijk te accepteren. 
Plaats  

Datum  

Naam en voorletters ondertekenaar  

Functie ondertekenaar  

In te vullen door de EHBO-vereniging 

Ingekomen d.d.  

Acceptatie Ja / Nee -  antwoord verzonden d.d. 

Aantal in te zetten EHBO'ers     
 


