
Wat regelen wij ?
Wat zit er in de standaard prijs inbegrepen:

*Alle verband en medische materialen, inclusief sporttape, een AED (defibilator) en voldoende coldpacks
*Deelnemers kunnen naast EHBO verzorging kosteloos getaped en een sportmassage krijgen
*Inrichting en opruimen van de door uw beschikbare gestelde EHBO-post of behandelruimte
*Wij zorgen voor de aanwezigheid 1 brancard en 1 schepbrancard en herkenbaarheid van de EHBO-post
*Wij zijn verantwoordelijk dat de behandelruimte weer als aangetroffen wordt opgeleverd
*We zijn van de eerste wedstrijd tot de laatste wedstrijd aanwezig

Wat krijgt u standaard erbij:

*Goed opgeleid EHBO ’er met minimaal 1 met sportmassage (NGS) en de aantekening Sport-EHBO
*Goed herkenbare kleding van de EHBO ’er
*Een officiële factuur
*in ieder geval 1 EHBO ‘er die zich medisch in het Duits en Engels verstaanbaar kan maken
*Contacten met de huisartsenpost in de regio en eventueel 112 worden door ons verzorgd
*EHBO die ervaring heeft internationale deelnemers en/of met jeugdspelers

Wat vragen wij van jullie:

*Een behandelruimte met water/wasbak, verlichting en een stroompunt
*Een behandeltafel in de behandelruimte, indien niet aanwezig deze graag (via ons) te huren
*Minimaal 1 tafel en 4 stoelen in de behandelruimte indien niet aanwezig deze graag (via ons) te huren
*Vrije toegang tot deze behandelruimte de gehele dag met sleutel of open deur
*Consumptie (drinken) over de dag voor onze EHBO/verzorger
*Een lunch met iets warm erbij. (b.v. kroket en/of soep)
*Mogelijkheid tot iets warm als avondmaaltijd als het later wordt dan 19.00 uur
*Een programmaboekje met plattegrond van het complex
*Een overzicht van de namen en aantallen en nationaliteit van de teams die op het complex spelen
*6 flesjes AA drink voor slachtoffers
*6 flesjes water voor slachtoffers
*Zorgen dat de standaard EHBO op de hoogte, dat jullie extern EHBO inhuren en hiermee akkoord is
*Toegang of gebruik van een vriezer voor de in te vriezen coldpacks
*Telefoonnummers en naam van de contactpersoon van jullie organisatie en zijn/haar vervanger
*Een vooruit betaling van 50% op de factuur voor aanvang van de EHBO dienst

Wat zijn de mogelijke optie ‘s:

*Naast de standaard EHBO bewegwijzering als optie, totaal bewegwijzeringplan plus uitzet op uw complex
€ 7,50 euro per wedstrijddag

*EHBO tent plaatsen niet ingericht
€ 25 euro per wedstrijddag

*Massagetafel c.q. behandeltafel, 2 stoelen en een tafel
€ 15 euro per wedstrijddag

*Portofoons (indien beschikbaar) (bij meerdere dagen gebruik zelf verantwoordelijk voor opladen)
€ 100 euro per wedstrijddag extern hoge reikwijdte 6x (4 weken van te voren aanvragen)
€ 100 euro intern  per weekend/toernooi gemiddelde reikwijdte 4 stuks
€ 20 euro intern per weekend/toernooi lage reikwijdte 2x (voor gebruik tussen EHBO en organisatie)

Wat doen we niet:

Slachtoffers naar huisartsenpost of naar ziekenhuis rijden. (wel regelen we taxi vervoer op kosten slachtoffer)

Onze standaardprijs is € 85 (maximaal 9 uur) per persoon. De reiskosten bedragen 0.19 cent de kilometer.

Voor meer informatie of een  offerte stuur ons een e-mail: landelijkehbodiensten@ehbo-leeuwarden.nl
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