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Aanvraagformulier evenementen 
 

Gegevens aanvrager voor Eerstehulpverlening tijdens evenement. 
  

Naam evenement / organisatie  

Naam contact persoon  

Telefoonnummer contact pers.  

Adres organisatie / contact pers.  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E.Mail adres  
  

Gegevens evenement. 

Omschrijving of naam evenement  

Aantal te verwachten deelnemers  

Aantal te verwachten bezoekers  

Adres of locatie  

postcode en plaats  

Contact persoon tijdens evenement  

Datum evenement  Invullen indien afwijkend van ommezijde 
 

Begin en eind tijd waartussen Eerste 
hulpverleners aanwezig moeten zijn 

Invullen indien afwijkend van ommezijde 
van             tot                 uur. 

Zijn er nog andere hulpverlenende instanties 
actief tijdens het evenement. 

 

  

Gegevens locatie evenement. 

Waar vindt het evenement plaats? Binnen / buiten / in of op het water   

Is er speciale kleding of schoeisel vereist? Nee / zo ja welke. 

Zijn er speciale risico elementen aanwezig?  

 
 
De organisatie van bovenstaand evenement stelt de EHBO vereniging Geleen kosteloos een droge en [indien nodig] een 
verwarmde ruimte ter beschikking. Deze ruimte te voorzien van minimaal één tafel en 6 stoelen. 
Kosteloos kunnen wij gebruik maken van stromend water en elektriciteit, deze dient in de directe omgeving aanwezig te 
zijn. 
Om kosten voor uw organisatie te besparen zijn wij aanwezig met een minimale bezetting, hierdoor kunnen wij geen 
slachtoffer naar huisarts[enpost] vervoeren, dit zal de organisatie of het slachtoffer zelf moeten regelen. 
Wel zullen wij zorg dragen voor vervoer van spoedeisende gevallen naar het ziekenhuis. 
 

 
Doormiddel van ondertekening verklaart u: 
Dat u bovenstaande naar waarheid heeft ingevuld  
Na ontvangst van dit aanvraagformulier, door het secretariaat, ontvangt u van de evenementen coordinator een offerte. 
Nadat deze offerte door u voor akkoord getekend, terug ontvangen is, zullen wij zorgdragen voor een correcte 
afhandeling. 

 
Datum: 
Plaats: 
Naam bevoegde:     Handtekening. 
 
S.v.p. ingevuld retour aan secretariaat: Meidoornstraat 15  6163 EM te Geleen of ehbogeleen@hetnet.nl. 


