LOTUSkring Apeldoorn
Leveringsvoorwaarde van de LOTUSkring Apeldoorn (VLA)
DOEL LOTUS
De LOTUSkring Apeldoorn stelt zich ten doel het zoveel mogelijk betrekken van LOTUS bij opleiding en oefening
van de Eerste Hulp bij eerstehulpverleningsorganisaties en –verenigingen, medische beroepsgroepen en andere
zorg-gerelateerde hulpverleningsinstanties.
INZET LOTUS
 Leden en aspirantleden kunnen geen dwang worden opgelegd. Zij spelen conform de kwaliteitsnorm
vastgelegd door de landelijke Organisatie LOTUS.
 De Kringinstructeurs LOTUS behouden zich het recht een LOTUSslachtoffers terug te trekken voor of tijdens
een oefening.
 Het is niet toegestaan bij een LOTUSslachtoffers de polshals te voelen.
 Het is niet toegestaan de handgreep van Heimlich volledig uit te voeren en het LOTUSslachtoffers een
hyperventilatie te laten uitbeelden.
 Het is niet toegestaan het LOTUSslachtoffers in te zetten als hulpinstructeur bij de eerste hulpvaardigheden.
 Het is de opdrachtgever niet toegestaan individuele kringleden te benaderen voor een optreden. Aanvragen
voor een optreden dienen ten alle tijden bij de coördinator/secretaris van de kring te worden ingediend.
(website: https://www.lotuskringapeldoorn.nl )
NO PLAY
Wanneer tijdens een inzet, een slachtoffer werkelijk onwel wordt, is het codewoord hiervoor NO PLAY.
Bij een “NO-PLAY” dient het spel en daarmee ook het trainingsdeel, waarbij het desbetreffende slachtoffer
betrokken is, te worden stopgezet en dient direct contact te worden opgenomen met de professionele
hulpverlening dan wel de Kringinstructeur LOTUS of diens plaatsvervanger.
AANVRAGEN/ANNULEREN
Aanvragen dienen minimaal 4 weken voor datum van inzet schriftelijk te zijn ingediend bij de
coördinator/secretaris van de kring. Bij aanvragen die later binnenkomen, moet rekening worden gehouden met
extra kosten, o.a. voor telefoon, e-mail en administratie kosten van € 12,50 . De aanvragen dienen alleen bij de
coördinator te worden ingediend. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen voor
ondersteuning van een examen hebben te allen tijde voorrang, mits op tijd is aangevraagd. Aanvragen kunnen tot
10 werkdagen voor datum van een inzet kosteloos worden geannuleerd. Na die tijd worden de administratie van
€12,50 bij u in rekening gebracht. Bij annulering 48 uur vóór de speeltijd brengen wij u dan het volledige bedrag in
rekening + administratiekosten van € 12,50.
Om zijn financiële administratie en daarbij de facturatie beter te kunnen verwerken verzoeken wij u dringend de
aanvragen, indien van toepassing, te voorzien van een opdrachtnummer van de opdrachtgever. Bijvoorbeeld een
betalingskenmerk of code.
ONKOSTENVERGOEDING Tarief per 01-08-2013
 Voor een EHBO-vereniging of Rode Kruis: € 7,50 per deelnemer per uur, met een minimum van € 15,00 per
avond, plus reiskosten. Dit geldt ook voor de jeugd EHV-opleidingen of kaderbijeenkomsten van NODE.
Als EH-cursussen worden verzorgt door EHBO-verenigingen dan wel door het Rode Kruis voor bedrijven,
overheden en instellingen geldt het verlaagde tarief niet en wordt het normale tarief berekend.
 Voor bedrijven, overheden en instellingen: € 22,50 per deelnemer per uur, met een minimum van € 45,00, plus
0,19 cent per kilometer aan reiskosten. Als van het openbaarvervoer gebruik wordt gemaakt de gemaakte
kosten.
 Op elke factuur zal € 3,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
De uur- en kilometervergoedingen worden per jaar opnieuw vastgesteld.
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FACTUREN
Facturen van de LOTUSkring Apeldoorn dienen binnen 4 weken na ontvangst te zijn overgemaakt op IBAN: NL53
INGB 0000 1217 71 onder vermelding van het factuurnummer. De facturen worden digitaal naar u toegezonden.
Daarom verzoeken wij u te allen tijde het digitale factuuradres bij uw aanvraag te vermelden.
Bij een te late betaling zal € 12,50 per maand in rekening worden gebracht. Bij te late betaling of uitblijven van
betaling zal na de vereiste procedure (herinnering, aanmaning) een incassoprocedure ingezet worden.
AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens)
LOTUS-kring Apeldoorn verklaart zorgvuldig met zijn klantgegevens van haar opdrachtgevers om te gaan en
gebruikt deze voor het doel waarvoor zij bestemd zijn. Alle gegevens van de opdrachtgevers zijn opgeslagen in een
beveiligde omgeving en worden alleen gebruik door degene die daarvoor bevoegd zijn. Buiten adresgegevens en
info bij optreden als LOTUS worden geen andere gegevens aan de kringleden verstrekt . Ook worden aan derde de
gegevens van onze opdrachtgevers niet vertrekt.
LETSELS
De letsels dienen bij aanvraag te worden vermeld, dit in verband met het meebrengen van extra materiaal en
kleding, welke niet tot de standaard uitrusting behoren.
GROTE OEFENINGEN
Bij grotere oefeningen, waarbij 10 of meer personen betrokken zijn fungeert één van kringinstructeurs als
toezichthouder en beeldt daarbij zelf geen slachtoffer uit. Voor deze activiteit wordt in overleg met de
opdrachtgever het normale tarief in rekening gebracht.
FIGURANTEN
Bij een oefening met een groot aantal slachtoffers kunnen niet-gediplomeerde slachtoffers worden ingeschakeld,
tot een maximum van 2 niet-gediplomeerden op 1 gediplomeerd LOTUSslachtoffers.
De aanvrager dient zelf voor figuranten te zorgen. Als figuranten worden ingezet is het raadzaam dat zij in bezit
zijn van een geldige EH-diploma. Zij kunnen ingezet worden voor lichte verwondingen die niet of minimaal
gegrimeerd hoeven te worden. Het is, behalve bij grote oefeningen georganiseerd vanuit de overheid of GHOR,
Witte Kruis e.d. niet toegestaan dat de LOTUSslachtoffers andere dan zich zelf grimeren.
De kringinstructeur LOTUS die toezicht houdt op de oefening zorgt voor instructie van de niet-gediplomeerden.
De organisatie die de niet-gediplomeerden aanwijst is verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van de
aangewezen slachtoffers tijdens de oefening. Figuranten treden op voor eigen risico.
GRIME RUIMTE
De ruimte waar gegrimeerd wordt, moet in verband met de privacy en hygiëne, afsluitbaar en schoon zijn.
Na de inzet moet er gebruik kunnen worden gemaakt van een wasgegelegenheid met koud en warm stromend
water.
ENSCENERING
Bij oefeningen kan de LOTUSkring Apeldoorn u van advies dienen voor wat betreft het ensceneren en het
ontwerpen van een ongeval. Dit voorkomt dat een slachtoffer ergens komt te liggen met een letsel zonder
kloppende ongevaltoedracht.
SLOTBEPALING
Deze voorwaarden gelden bij inzet van alle leden en aspirant-leden van de LOTUSkring Apeldoorn, daarbij
inbegrepen alle LOTUSslachtoffers die ingezet worden onder auspiciën van de LOTUSkring Apeldoorn.
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