Geachte cursist
U heeft aangeven interesse te hebben voor een Herhalingscursus EHBO.
Per schooljaar moet u minimaal 1 herhalingscursus volgen. Het is de bedoeling dat u dus voor de
vervaldatum 14 uur herhaling heeft gedaan. Houd er rekening mee dat we een verwerking hebben
van enige weken , dat u dus op tijd de herhaling doet.
Het is de bedoeling dat u thuis uw boek gaat leren, wij verzorgen tijdens de lessen de praktijk en
overhoren of u de theorie kent.
Tijdens de lesdag wordt u steeds getest of u alles competent uitvoert., is alles competent dan zal het
diploma worden aangevraagd.
Het duurt dan meestal ongeveer 3 tot 6 week voor dat ik de diploma verlenging krijg van Het Oranje
Kruis.
Het Oranje Kruis behoud zich het voorrecht er soms langer over te doen.
Tenzij anders aangegeven op de site. U kunt daar op de parkeerplaats parkeren.
De cursus start om 9.00 uur en eindigt rond 16.00 uur
Deze tijden liggen niet vast, werkt u snel - is de groep klein dan kan het zijn dat we sneller klaar zijn.
U betaald dus niet voor het aantal uren maar voor de cursus.
De kosten van de cursus zijn €55,00,
diploma met cursus €72.00 en
€80.00 voor de cursus en verlengen van een verlopen diploma. Vaste leden betalen €60,00 voor de
cursus- verlengen van het diploma zit bij de prijs inbegrepen.
Deze betaling moet voor aanvang van de cursus op bankrekening
NL 63 ABNA 0486919250 t.a.v. Stichting EHBO Onderwijs worden gestort.
Leden van de scouting krijgen betalen €12,50 korting.
Het is soms koud in het lokaal, en om te oefenen moeten we op de grond liggen. Het is dus aan te
raden lekkere warme makkelijke kleding te dragen.
Mocht u nog vragen hebben dan vernemen we dat graag.
Anders hopen wij u graag te ontvangen tijdens de cursus.

Met vriendelijke groeten
Carla en Roelf de Boer

