
Al onze fysieke cursussen worden continue conform de meest actuele RIVM richtlijnen verzorgd, 

waarbij de veiligheid van onze cursisten en instructeurs te allen tijde voorop staat.  

We verzoeken u deze aanvullende voorwaarden / gedragsregels door te nemen en binnen 2 

werkdagen voor akkoord retour te sturen. Hierna plannen we de cursus definitief voor u in.  

Deze voorwaarden zijn een (tijdelijke) aanvulling op onze algemene voorwaarden. Zonder akkoord 

kunnen we de cursus helaas niet voor u inplannen.  

 

- Voorafgaand aan de training ontvangen onze cursisten een aangepaste bevestiging met daarin de 

gedragsregels social distancing en hygiëne.  

- Voor aanvang van de training wordt tevens gevraagd of er cursisten aanwezig zijn met 

gezondheidsklachten; hoesten, niezen, verkouden, koorts of zieke indruk. 

- Onze instructeur kan een cursist weigeren als deze ziekteverschijnselen vertoont. Dit ten behoeve 

van de gezondheid van de instructeur en de medecursisten. 

- Elke training start met een veiligheidsinstructie aangevuld met de hygiënemaatregelen. 

- Het reinigen en/of desinfecteren van de ruimte (deurklinken, tafels, stoelen, etc.) voorafgaand en 

na afloop van een cursus is de verantwoordelijkheid van de klant.  

- Het reinigen en/of desinfecteren  van alle leer- en hulpmiddelen (brandblussers, reanimatiepoppen, 

AED) voor, na en tijdens de cursus valt onder de verantwoordelijkheid van Kompas Veiligheidsgroep. 

- Het maximale aantal deelnemers per groep is afgestemd op het kunnen borgen van de 1.5 meter 

afstand en de afmetingen van de lesruimte. 

- Als bijlage vindt u een voorbeeldopstelling voor uw in te richten oefenruimte.  

- Ook bij binnenkomst en vertrek moeten cursisten in staat gesteld worden om de juiste afstand tot 

elkaar te bewaren.   

- Ook bij het onderdeel brandbestrijding buiten dient de 1.5 meter afstand gehouden te worden. 

- Bij meerdere groepen op dezelfde locatie zijn aanvangstijden, eindtijden en pauzes zoveel mogelijk 

gespreid. 

- Binnen uw locatie zijn daar waar noodzakelijk looproutes aangeduid. 

Actuele richtlijnen van het RIVM: 

• Houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot de instructeur en medecursisten  

• Schud geen handen  

• Hoest en nies in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes     

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden.    

• Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of 

benauwdheidsklachten 

• Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiegel wanneer water 

en zeep niet beschikbaar zijn.  

 



- Instructeur en cursisten spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en overtreding van de regels. 

- Als een van bovenstaande voorwaarden niet in orde blijkt te zijn bij de aankomst van de instructeur 

en ook niet direct aangepast kan worden, dan kan de instructeur het verzorgen van de cursus 

weigeren. Let op, de kosten voor de cursus worden u volledig in rekening gebracht. 

Voor akkoord ondertekend door: 

Datum: 

 

Handtekening: 

 

 

Naam in blokletters: 

 

 

 


