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Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de 
inschrijvings, annulerings en instructie activiteiten 
behorende bij de EHBO en BLS/AED*) cursussen geleverd 
door de EHBO-vereniging Woensel-Noord. Door een 
aanvraag te plaatsen gaat u akkoord met deze 
voorwaarden. 
 
Algemeen 
Onze reanimatieopleiding staat onder toezicht van De 
Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). De NRR heeft als doel 
het optimaliseren van de reanimatie en vergroten van de 
kennis van reanimatie. Zij zorgen voor het lesmateriaal. 
Na de opleiding krijgt u van de NRR een certificaat 
toegestuurd via uw emailadres.   
 
Bevestiging inschrijving 
Zodra de cursus datum onderling is vastgesteld is de 
inschrijving definitief.  
 
Registratie 
Nadat u zich heeft ingeschreven voor een reanimatiecursus, 
registreren wij (de instructeur) u in CoSy. CoSy is het 
Europese cursusregistratiesysteem, ontwikkelt door de 
European Resuscitation Council (Europese Reanimatie Raad 
/ ERC). 
 
U ontvangt een activatielink van de ERC met toegang tot uw 
persoonlijk account in CoSy. Hiermee kunt u de lesstof die u 
nodig heeft voor de opleiding downloaden, zodat u zich 
goed kunt voorbereiden. 
 
U kunt na de registratie in CoSy uw eigen gegevens en 
kwalificaties zelf bijhouden. U ontvangt herinneringen 
wanneer uw certificaten verlopen en krijgt toegang tot 
diverse lesmaterialen. 
 
Het certificaat is gekoppeld aan uw emailadres. Daarom 
heeft elke cursist een eigen emailadres nodig. 
 
 
*) De cursus BLS/AED staat voor Basic Life Support inclusief gebruik van de 
AED defibrillator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annulering 
Annulering van de inschrijving is kosteloos tot 7 dagen voor 
aanvang van de cursus en moet doorgeven worden aan 
secretariaat@ehbo-woenselnoord.nl 
Bij annulering na het verlopen van deze termijn zullen wij 
het volledige kursus bedrag in rekening brengen. 
Neem bij een overmacht situatie contact op. 
 
Bij onvoldoende deelname gaat de cursus niet door, de 
cursus wordt dan  verplaatst naar een ander tijdstip. 
U wordt daar tijdig van op de hoogte gesteld.   
Wanneer nieuwe cursusdata bekend zijn krijgt u weer een 
uitnodiging. 
 
Betaling 
Na afloop van de cursus stuurt de penningmeester  
van EHBO-vereniging Woensel-Noord u een factuur naar 
uw emailadres.  
Uw betaling wordt verwacht binnen 30 dagen na 
dagtekening factuur. 


