
Rode Kruis Afdeling Landgraaf  

Geachte organisatie/klant, 

 

 

Bedankt dat u voor onze prachtige organisatie kiest om uw deelnemers/bezoekers te 

garanderen dat zij professionele hulp krijgen bij kwetsuren en ongevallen. 

 

Wij adviseren om minimaal 6 weken van te voren, vooral voor de grotere evenementen 

waarbij meerdere hulpverleners nodig zijn, het verzoek in te dienen. Kijk vooraf naar de 

Algemene voorwaarden Evenementenhulpverlening (Landelijke voorwaarden) op onze site, 

om het verwachtingsmanagement duidelijk te hebben. Bij evenementen is het advies van de 

GHOR/Gemeente  (indien aan de orde) ook leidend voor het Rode Kruis. 

 

Het is van belang dat u als organisatie duidelijk aangeeft wat voor soort evenement het betreft 

en wat u van ons verwacht, middels het invullen van het aanvraagformulierevenementen. 

Stuur het ingevulde formulier naar: info@rodekruislandgraaf.nl 

 
 

 

Tarieven  

 
Inzet  

Vergoeding per hulpverlener  €  6,50 

Verbruik verband materiaal Wordt in rekening gebracht 

AED standaard aanwezig bij evenement € 25,00 

Bij gebruik making van AED (Vergoeding pads) € 85,00 

  

Reiskosten  

Reiskosten, openbaar vervoer of eigen auto €   0,28/km 

Rode kruis Bus (Starttarief) €   40,00  

Reiskosten Rode Kruis Bus  €   0,40/km 

  

Catering: Wij verwachten dat u als organisatie zorgt voor drank en een hapje voor onze vrijwilligers.  

Lukt dat niet zullen wij daar zorg voor dragen.                 Deze kosten worden dan in rekening gebracht. 
 

Inzet minder dan 3 uur €     5,00 

Inzet tussen de 3 en 5 uur €     9,50 

Inzet meer of gelijk aan 5 uur €   15,00 

  

Extra materiaal/materieel  

Portofoon (per 2 st.) €  25,00 

Steunzender (+ 2 Km.) (bepaald coördinator) €  40,00 

Tent €  15,00 

Administratie kosten  

Afhandeling van administratie en verslaglegging €  2,50 

  

 

● Betalingen altijd binnen 14 dagen na ontvangst van de u toegestuurde rekening via IBAN Nummer: 

NL42 RABO 0153 2241 85 t.n.v. Rode Kruis Landgraaf 
● Bij niet tijdig afzeggen ( uiterlijk 1 week van te voren)  van het evenement bij de coördinator van de 

afdeling worden er  € 15.00 administratiekosten en gemaakte kosten in rekening gebracht. 
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