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EHBO Vereniging Posterholt Hoofdstraat 108B 

6061 CG Posterholt 

06-55362759 

secretarisehboposterholt@gmail.com  

 Posterholt,. 

 

Betreft: cursus EHBO en AED.  

  

Geachte heer/mevrouw, 

 

U heeft interesse voor het volgen van de cursus EHBO-reanimatie bij onze 

vereniging.  Deze wordt gegeven volgens de nieuwste richtlijnen 

Deze worden of op een zaterdagmorgen of op een doordeweekse dag 

gehouden in de avonduren. 

Het betreft 3 lessen ,4e is het examen. Data nog niet bekend, 

Geef aan wanneer u deze wilt volgen op een doordeweekse avond of op een 

zaterdagmorgen. Er wordt bekeken waar de meeste voorkeur uitgaat de 

avond of de zaterdagmorgen.  

Doordeweeks avond:………………………………  

Zaterdagmorgen ………………………………… 
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De lessen worden gegeven door instructeur Danny Ubachs.  

Deze cursus wordt gegeven het Groene Kruis gebouw aan de Nieuw 

Holsterweg  te Posterholt.  U wordt verzocht zelf pen en papier mee te nemen 

om aantekeningen te maken. 

 

Het cursusgeld bedraagt  € 135,00   Voor de betaling van het voornoemd 

bedrag ontvangt U van onze penningmeester Judith Peters een acceptgiro.   

 

In verband met de nieuwe privacy wet doe ik U de privacyverklaring van de 

vereniging  toekomen. Zie de bijlage.  En het formulier waarop u aangeeft dat 

u kennis hebt  genomen van deze verklaring en toestemming geeft.     

…………………………………………………………………………………… 

Mocht u willen deelnemen dan graag na volgende bevestiging terugmailen 

aan: secretarisehboposterholt@gmail.com  Zie pagina 2 

 

. 

Met vriendelijke groet, 

Lian Sonntag 

Secretaris EHBO vereniging Posterholt 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Inschrijving:    

 

Naam: …………………………………………………. 

Voornamen:……………………………………………. 

Geboortedatum:………………………………………………  
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Adres: …………………………………………………………. 

Postcode:……………………………………………………….. 

Woonplaats 

Tel: ……………………………………………………………….. 

e-mail: ……………………………………………………………. 

 

Ik heb kennisgenomen van het Privacyreglement van EHBO-vereniging 

Posterholt zoals vastgesteld tijdens de bestuursvergadering d.d. 31 mei 2018 

en geef hierbij toestemming voor het opnemen, verwerken en opslaan van 

mijn persoonsgegevens zoals vermeld in artikel 1 lid 4 en artikel 2 lid 6. 

Naam Geboortedatum Handtekening Toestemming 
A/V materiaal 

 

Datum 
toestemming 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

Met vriendelijke groet  

 

http://www.ehboposterholt.nl/
http://www.facebook.com/EHBO-vereniging-Posterholt


www.ehboposterholt.nl 
www.facebook.com/EHBO-vereniging-Posterholt 

Rabobank: IBAN NL53RABO0142301302 t.n.v. EHBO vereniging  Posterholt  

Pagina 04 

EHBO vereniging Posterholt  
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