
 

Secretariaat stichting Prins Hendrik Fonds, Ary van der Spuyweg 15, 2585 JA DEN HAAG 
Email: secretaris@prinshendrikfonds.nl 
  File: Studieovereenkomst instructeur EHBO - V0.1 

STUDIEOVEREENKOMST 

 

Stipendium opleiding Instructeur EHBO 
Ondergetekenden,  

 

Naam: …………………………………. 

hierna te noemen cursist, lid van de EHBO-vereniging 

 

Naam vereniging: ……………………………………. Gevestigd te ………………………………… 

 

Hierna te noemen de vereniging en het bestuur van de vereniging, vertegenwoordigd door  

 

Naam: ……………………………………………………   Functie: ………………………………………. 

 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen. 

 
1. Cursist die een studie volgt die gedeeltelijk gefinancierd wordt gebruik makend van de Regeling Stipendia 

voor het opleiden van instructeurs Eerste Hulp van het Prins Hendrik Fonds is bekend met inhoud en 

voorwaarden van deze regeling. 

2. Wordt de opleiding niet voltooid anders dan door persoonlijke omstandigheden, een en ander ter beoordeling 

van het bestuur van de vereniging, dan word het ontvangen deel van stipendium en eventueel andere kosten 

die gedragen zijn door de vereniging, binnen één jaar door cursist aan de vereniging terugbetaald. De 

vereniging verplicht zich in dat geval tot het binnen één jaar terugbetalen van het ontvangen deel van stipendium 

aan het Prins Hendrik Fonds. 

3. Is de opleiding voltooid, dan verplicht de geslaagde cursist zich tot het kosteloos verzorgen van tenminste één 

cursus Eerste Hulp per jaar bij de vereniging gedurende tenminste vier jaren. 

4. Beëindigt een geslaagde cursist anders dan door persoonlijke omstandigheden als bedoeld in lid 2 van deze 

overeenkomst het lidmaatschap van de vereniging, dan blijft het bepaalde in lid 3 van deze overeenkomst 

onverlet. 

5. Als in afwijking van het voorgaande een geslaagde cursist binnen in lid 3 genoemde periode van vier jaren 

besluit over te gaan naar een andere vereniging, kan door de betrokken besturen overeengekomen worden 

dat deze overeenkomst voor de resterende looptijd overgaat op de nieuwe vereniging. Daarbij wordt de oude 

vereniging door de nieuwe schadeloos gesteld voor eventueel nog niet afgeschreven kosten. In dat geval is 

de cursist geen restitutie van de resterende kosten verschuldigd jegens diens oude vereniging. 

6. Ten behoeve van de cursus benodigd en aangeschaft lesmateriaal wordt door de vereniging vergoed. Na 

declaratie bij de vereniging wordt het materiaal geacht eigendom te zijn geworden van de vereniging en in 

beheer te zijn gegeven aan de cursist. 

7. Reis- en verblijfskosten komen voor rekening van cursist. 

8. Onder belangeloos lesgeven als bedoeld in lid 3 van deze overeenkomst wordt verstaan het lesgeven zonder 

geldelijke beloning, anders dan een vergoeding voor de ten behoeve van het lesgeven werkelijk gemaakte 

kosten, een en ander ter beoordeling van het bestuur van de vereniging. 

9. Indien de vereniging besluit om nadere of gewijzigde afspraken met cursist vast te leggen in afwijking van deze 

studieovereenkomst dan blijft in ieder geval lid 2 te allen tijde van toepassing. 
 
 

Aldus opgemaakt op  …………………………. te ……………………………………. 

 
Namens bestuur vereniging, Cursist 

 

Naam: …………………………………….. Naam: …………………………………….. 

 

Functie: …………………………………… 

Handtekening Handtekening 

 

 

………………………………………………. ………………………………………………. 
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