
   
  
   

              
 

Cursisten zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste gegevens in onze database.  

 

 

  

APLS  Leveringsvoorwaarden:   

De totale kosten van de 3-daagse cursus bedragen € 1.395,--, exclusief cursusboek en overnachtingen, 

inclusief administratiekosten, de lunches, koffie/thee, versnaperingen en het cursusdiner aan het eind 

van de eerste dag.   

Er kunnen 24 cursisten worden geplaatst.   

U kunt kiezen voor betaling via overschrijving of via Ideal. Het cursusgeld dient uiterlijk 8 weken vóór 

cursusaanvang te zijn voldaan.    

De bedenktijd is 14 dagen, waarin kosteloos kan worden opgezegd. Indien u binnen 8 weken vóór 

aanvang van de cursus annuleert, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.  

Na ontvangst van het cursusgeld op de bankrekening van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen 

zenden wij u  ca. 6 weken vóór de cursus per mail de benodigde informatie toe.        

De Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene 

omstandigheden een cursus te annuleren. In voorkomende gevallen wordt het cursusgeld binnen 2 

weken teruggeboekt.   

Uw gegevens worden ten behoeve van onze administratie opgenomen in een database en conform de 

Wet Persoonsregistratie behandeld.   

   

Alle tarieven en bepalingen gelden onder voorbehoud van wijzigingen   

  

  

EPLS  Leveringsvoorwaarden:   

De totale kosten van de 2-daagse cursus bedragen  € 850,--, exclusief cursusboek en overnachtingen, 

inclusief administratiekosten, de lunches, koffie/thee, versnaperingen en het cursusdiner aan het eind 

van de eerste dag.   

Er kunnen 24 cursisten worden geplaatst.   

U kunt kiezen voor betaling via overschrijving of via Ideal. Het cursusgeld dient uiterlijk 8 weken vóór 

cursusaanvang te zijn voldaan.  

De bedenktijd is 14 dagen, waarin kosteloos kan worden opgezegd. Indien u binnen 8 weken vóór 

aanvang van de cursus annuleert, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.  

Na ontvangst van het cursusgeld op de bankrekening van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen 

zenden wij u  ca. 6 weken vóór de cursus per mail de benodigde informatie toe.        

De Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene 

omstandigheden een cursus te annuleren. In voorkomende gevallen wordt het cursusgeld binnen 2 

weken teruggeboekt.   

Uw gegevens worden ten behoeve van onze administratie opgenomen in een database en conform de 

Wet Persoonsregistratie behandeld.   

   

Alle tarieven en bepalingen gelden onder voorbehoud van wijzigingen  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

            
 

NLS  Leveringsvoorwaarden:   

De totale kosten van de 1-daagse cursus bedragen € 495,-- exclusief cursusboek, inclusief 

administratiekosten, de lunch, koffie/thee, versnaperingen.  

Er kunnen 24 cursisten worden geplaatst.   

U kunt kiezen voor betaling via overschrijving of via Ideal. Het cursusgeld dient uiterlijk 8 weken vóór 

cursusaanvang te zijn voldaan.   

De bedenktijd is 14 dagen, waarin kosteloos kan worden opgezegd. Indien u binnen 8 weken vóór 

aanvang van de cursus annuleert, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.  

Na ontvangst van het cursusgeld op de bankrekening van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen 

zenden wij u  ca. 6 weken vóór de cursus per mail de benodigde informatie toe.        

De Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene 

omstandigheden een cursus te annuleren. In voorkomende gevallen wordt het cursusgeld binnen 2 

weken teruggeboekt.   

Uw gegevens worden ten behoeve van onze administratie opgenomen in een database en conform de 

Wet Persoonsregistratie behandeld.   

   

Alle tarieven en bepalingen gelden onder voorbehoud van wijzigingen  

  

 

NALS  Leveringsvoorwaarden:   

De totale kosten van de 2-daagse cursus bedragen € 950,--,  inclusief syllabus, administratiekosten, de 

lunches, koffie/thee, versnaperingen, exclusief overnachtingen.  

Er kunnen 16 cursisten worden geplaatst.   

U kunt kiezen voor betaling via overschrijving of via Ideal. Het cursusgeld dient uiterlijk 8 weken vóór 

cursusaanvang te zijn voldaan.    

De bedenktijd is 14 dagen, waarin kosteloos kan worden opgezegd. Indien u binnen 8 weken vóór 

aanvang van de cursus annuleert, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.  

Na ontvangst van het cursusgeld op de bankrekening van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen 

zenden wij u  ca. 6 weken vóór de cursus per mail de benodigde informatie toe.        

De Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene 

omstandigheden een cursus te annuleren. In voorkomende gevallen wordt het cursusgeld binnen 2 

weken teruggeboekt.   

Uw gegevens worden ten behoeve van onze administratie opgenomen in een database en conform de 

Wet Persoonsregistratie behandeld.   

   

Alle tarieven en bepalingen gelden onder voorbehoud van wijzigingen  

 

 

WOKK  Leveringsvoorwaarden:   

De totale kosten van de 2-daagse cursus bedragen € 900,--, exclusief cursusboek en overnachtingen, 

inclusief administratiekosten, de lunches, koffie/thee, versnaperingen en het cursusdiner aan het eind 

van de eerste dag.   

Er kunnen 24 cursisten worden geplaatst.   

U kunt kiezen voor betaling via overschrijving of via Ideal. Het cursusgeld dient uiterlijk 8 weken vóór 

cursusaanvang te zijn voldaan.     

De bedenktijd is 14 dagen, waarin kosteloos kan worden opgezegd. Indien u binnen 8 weken vóór 

aanvang van de cursus annuleert, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.  

Na ontvangst van het cursusgeld op de bankrekening van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen 

zenden wij u  ca. 6 weken vóór de cursus per mail de benodigde informatie toe.        

De Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene 

omstandigheden een cursus te annuleren. In voorkomende gevallen wordt het cursusgeld binnen 2 

weken teruggeboekt.   

Uw gegevens worden ten behoeve van onze administratie opgenomen in een database en conform de 

Wet Persoonsregistratie behandeld.   

   

Alle tarieven en bepalingen gelden onder voorbehoud van wijzigingen  

  



   
  

             
WOKJA  Leveringsvoorwaarden:   

De totale kosten van de 2-daagse cursus bedragen € 900,--, exclusief cursusboek en overnachtingen, 

inclusief administratiekosten, de lunches, koffie/thee, versnaperingen en het cursusdiner aan het eind 

van de eerste dag.   

Er kunnen 24 cursisten worden geplaatst.   

U kunt kiezen voor betaling via overschrijving of via Ideal. Het cursusgeld dient uiterlijk 8 weken vóór 

cursusaanvang te zijn voldaan.     

De bedenktijd is 14 dagen, waarin kosteloos kan worden opgezegd. Indien u binnen 8 weken vóór 

aanvang van de cursus annuleert, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.  

Na ontvangst van het cursusgeld op de bankrekening van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen 

zenden wij u  ca. 6 weken vóór de cursus per mail de benodigde informatie toe.        

De Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene 

omstandigheden een cursus te annuleren. In voorkomende gevallen wordt het cursusgeld binnen 2 

weken teruggeboekt.   

Uw gegevens worden ten behoeve van onze administratie opgenomen in een database en conform de 

Wet Persoonsregistratie behandeld.   

   

Alle tarieven en bepalingen gelden onder voorbehoud van wijzigingen  

 

 

WOKSEH  Leveringsvoorwaarden:   

De totale kosten van de 2-daagse cursus bedragen € 900,--, exclusief cursusboek en overnachtingen, 

inclusief administratiekosten, de lunches, koffie/thee, versnaperingen en het cursusdiner aan het eind 

van de eerste dag.   

Er kunnen 24 cursisten worden geplaatst.   

U kunt kiezen voor betaling via overschrijving of via Ideal. Het cursusgeld dient uiterlijk 8 weken vóór 

cursusaanvang te zijn voldaan.     

De bedenktijd is 14 dagen, waarin kosteloos kan worden opgezegd. Indien u binnen 8 weken vóór 

aanvang van de cursus annuleert, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.  

Na ontvangst van het cursusgeld op de bankrekening van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen 

zenden wij u  ca. 6 weken vóór de cursus per mail de benodigde informatie toe.        

De Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene 

omstandigheden een cursus te annuleren. In voorkomende gevallen wordt het cursusgeld binnen 2 

weken teruggeboekt.   

Uw gegevens worden ten behoeve van onze administratie opgenomen in een database en conform de 

Wet Persoonsregistratie behandeld.   

   

Alle tarieven en bepalingen gelden onder voorbehoud van wijzigingen  

 

 

RCC Leveringsvoorwaarden:   

De totale kosten van de 1-daagse cursus bedragen € 595,-- exclusief cursusboek, inclusief 

administratiekosten, de lunch, koffie/thee, versnaperingen.  

Er kunnen 16 cursisten worden geplaatst.   

U kunt kiezen voor betaling via overschrijving of via Ideal. Het cursusgeld dient uiterlijk 8 weken vóór 

cursusaanvang te zijn voldaan.     

De bedenktijd is 14 dagen, waarin kosteloos kan worden opgezegd. Indien u binnen 8 weken vóór 

aanvang van de cursus annuleert, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.  

Na ontvangst van het cursusgeld op de bankrekening van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen 

zenden wij u  ca. 6 weken vóór de cursus per mail de benodigde informatie toe.        

De Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene 

omstandigheden een cursus te annuleren. In voorkomende gevallen wordt het cursusgeld binnen 2 

weken teruggeboekt.   

Uw gegevens worden ten behoeve van onze administratie opgenomen in een database en conform de 

Wet Persoonsregistratie behandeld.   

   

Alle tarieven en bepalingen gelden onder voorbehoud van wijzigingen  

  



   
  
  

 

PHPLS Leveringsvoorwaarden:   

De totale kosten van de  2-daagse cursus bedragen  € 850,--, exclusief cursusboek en overnachtingen, 

inclusief administratiekosten, de lunches, koffie/thee, versnaperingen en het cursusdiner aan het eind 

van de eerste dag, maar exclusief overnachtingen.  

Er kunnen 24 cursisten worden geplaatst.  

U kunt kiezen voor betaling via overschrijving of via Ideal. Het cursusgeld dient uiterlijk 8 weken vóór 

cursusaanvang te zijn voldaan.     

De bedenktijd is 14 dagen, waarin kosteloos kan worden opgezegd. Indien u binnen 8 weken vóór 

aanvang van de cursus annuleert, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.  

Na ontvangst van het cursusgeld op de bankrekening van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen 

zenden wij u  ca. 6 weken vóór de cursus per mail de benodigde informatie toe.        

De Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene 

omstandigheden een cursus te annuleren. In voorkomende gevallen wordt het cursusgeld binnen 2 

weken teruggeboekt.  
Uw gegevens worden  ten behoeve van onze administratie opgenomen in een database en conform de 

Wet Persoonsregistratie behandeld.  

   

Alle tarieven en bepalingen gelden onder voorbehoud van wijzigingen.  

  
  

   
 

  


