Voorwaarden (gedeeltelijke) restitutie huurkosten voor
reanimatiecursussen, herhalingscursussen en oefenavonden
reanimatie in wijken 2019
1. Het bedrag dat (gedeeltelijk) vergoed wordt is maximaal € 40,00 per reanimatiecursus,
herhalingscursussen en oefenavonden reanimatie
2. Dit betreft uitsluitend de huur van de ruimte. Koffie, thee gebruik beamer etc. zijn op eigen kosten.
3. Het betreft een vergoeding voor de huur van een ruimte voor een reanimatiecursus in een wijk die
voor mensen in de betreffende wijk gegeven wordt. Mogelijk aangevuld met cursisten uit andere
wijken indien de cursus niet geheel vol is.
4. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding dient het declaratieformulier volledig ingevuld te
zijn en uiterlijk op 18 december 2019 naar vergoedinghuur@eindhovenhartveilig.nl gemaild te zijn. Je
ontvangt hier in alle gevallen een bevestiging van dat het aangekomen is. Is dit niet het geval, stuur
hem dan nogmaals.
5. Naast het declaratieformulier moet er een verklaring van de beheerder van de locatie meegestuurd
worden waarop hij/zij aangeeft wat de reden is dat de ruimte niet kosteloos ter beschikking gesteld
kan worden.
6. Ook moet de bon voor de huur van de ruimte meegestuurd worden. Hierop moet vermeld zijn:
a. Dat het om een reanimatiecursus gaat
b. Datum van de reanimatiecursus
c. Locatie van de cursus
7. Als laatste moet een kopie of schermafdruk van promotie voor de cursus meegestuurd worden.
8. Wanneer het totaalbedrag van de aanvragen over 2019 hoger is dan het bedrag dat Eindhoven
Hartveilig ter beschikking heeft, wordt het uit te keren bedrag gelijk verdeeld over alle aanvragen van
2019 per reanimatiecursus.
9. Deze vergoeding voor de huur van een ruimte ten behoeve van reanimatiecursussen geldt alleen
voor 2019. EHV streeft ernaar dat in de wijken ruimtes gratis ter beschikking gesteld worden.
10. De restitutie wordt uiterlijk 31 januari 2020 naar het aangegeven rekeningnummer overgemaakt.

N.B.
1. Per reanimatiecursus, herhalingscursus of oefenavond dient een declaratieformulier ingevuld te
worden.
2. Er hoeft per locatie maar één keer een verklaring van een beheerder meegestuurd te worden.

