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Algemene Voorwaarden 
 

Cursussen 

1. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van binnenkomst. 

 

2. Na aanmelding wordt een bevestiging van de inschrijving opgestuurd. Enkele 

weken voor aanvang van de cursus volgt een definitieve uitnodiging. Een 

inschrijving wordt pas definitief na betaling van het cursusgeld (zie 7.) 

 

3. Vereniging voor EHBO ‘De Samaritaan’ is gerechtigd de cursus te verschuiven 

naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid 

van de docent(en) en cursusruimte. Hiervan wordt men voor aanvang van de 

cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om 

zonder kosten, mits binnen 24 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren. 

 

4. Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling: 

a) bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus worden geen 

cursuskosten in rekening gebracht; 

b) bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van de 

cursuskosten in rekening gebracht; 

c) bij annulering binnen 7 dagen zijn wij genoodzaakt de volledige cursuskosten 

in rekening te brengen; 

d) een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor 

aanvang van een cursus hiervan melding is gemaakt; 

e) deelname aan de cursus op een latere datum is mogelijk, echter onder 

verrekening van de dan geldende cursuskosten; 

f) indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, 

heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten. 

g) Annulering dient altijd schriftelijk per brief of e-mail te geschieden. Uitgegaan 

wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum. 

 

5. Vereniging voor EHBO ‘De Samaritaan’ behoudt zich het recht voor om in het 

cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen, 

zonder kennisgeving vooraf. 

 

6.  Overmacht 

a) Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al 

hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. 

b) Vereniging voor EHBO 'De Samaritaan' is niet gehouden aan haar 

verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden 

door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. 
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7. Na het volgen van de cursus EHBO en het behalen van het EHBO-diploma is de 

gediplomeerde automatisch lid van de vereniging, tenzij de EHBO-er dit voor het 

einde van het kalenderjaar heeft kenbaar gemaakt.  

 

8. Alle gefactureerde bedragen dienen voor aanvang van de eerste cursusdag te 

worden voldaan. Alle kosten ontstaan door tekortkomingen in de voldoening van 

de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de 

opdrachtgever. 

 

Lidmaatschap 

9. Elk lid van EHBO-vereniging ‘de Samaritaan’ zal voldoen aan de financiële 

verplichtingen die behoren bij het lidmaatschap van de vereniging. Het 

verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december van hetzelfde jaar.  

 

10. De jaarlijkse contributie voor lidmaatschap van Vereniging voor EHBO ‘De 

Samaritaan’ kan worden gecompenseerd door het verrichten van 16 uur 

hulpverlening. De administratie van de uren vindt plaats door het bestuur. 

 

11. De contributiekosten worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering voor 

het daaropvolgende kalenderjaar. 

 

12. Opzegging van lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven aan 

onderstaand adres. De opzegging als lid dient te gebeuren voor 1 november. 
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