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EHBO-cursus gratis 
Univé biedt door het hele land gratis EHBO-cursussen aan waarvoor 
Univé-leden zich kunnen aanmelden. Deze cursus wordt gegeven in 
samenwerking met Livis, een gerenommeerd EHBO-opleider in Ne-
derland.

Er is een keuze tussen de cursus ‘EHBO bij Baby’s en Kinderen’ of de cursus ‘EHBO 
bij volwassenen’. Beide cursussen bestaan uit online theorie (4-6 uur) en een 
praktijksessie (4 uur). De online theorie behandelt veel voorkomende letsels bij baby’s 
en kinderen of volwassenen, reanimatie en gebruik van de AED. In de praktijksessie 
ga je met andere cursisten aan de slag met bijvoorbeeld reanimatie en gebruik van de 
AED.

De praktijksessies vinden plaats door heel Nederland op verschillende data en 
verschillende locaties. Er kunnen maximaal 14 deelnemers meedoen in één 
praktijksessie. Op het moment dat er minder dan 8 personen zijn aangemeld, wordt 
de sessie op een andere datum gepland.

Vanaf 29 oktober 2018 zijn er 8.000 plekken beschikbaar om een EHBO-cursus te 
volgen. Zolang de voorraad strekt.

Zijn er geen praktijksessies bij u in de omgeving? Neem dan contact op met Livis via  
klantenservice@livis.nl.

Wilt u een andere cursus volgens bij Livis of bij een andere EHBO-opleider? Dat 
valt niet onder deze actie, maar wellicht dat die cursus onder uw aanvullende 
zorgverzekering wordt vergoed. Daarvoor verwijzen wij u door naar de voorwaarden 
van uw aanvullende zorgverzekering. 

http://klantenservice@livis.nl
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Voorwaarden Univé EHBO-cursus
Voor wie? 
• Deelname aan een EHBO-Cursus staat open voor iedereen die één of meer 

verzekeringen bij Univé heeft op het moment van aanmelding (hierna: de 
‘Deelnemer’). Daarnaast dient de Deelnemer minimaal 18 jaar oud te zijn en 
woonachtig in Nederland te zijn. 

Aanmelding cursus
• De Deelnemer kan zich aanmelden in de periode van 29 oktober 2018 tot en met 

31 maart 2019 via unive.nl/ehbo om de EHBO-Cursus via Univé (hierna: de ‘Unive 
EHBO-cursus’) gratis te volgen ter waarde van € 99,95 inclusief btw. 

• Deelname aan de Univé EHBO-cursus is op basis van beschikbaarheid. In de 
periode van 29 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019 zijn er 8.000 plaatsen 
beschikbaar. 

Gebondenheid aan voorwaarden 
• Door aanmelding voor de Univé EHBO-cursus verklaart de Deelnemer zich akkoord 

met deze voorwaarden. 

Inhoud cursus
• De Univé EHBO-cursussen worden gecoördineerd en gegeven door opleider Livis.
• Er is een keuze tussen de cursus ‘EHBO bij Baby’s en Kinderen’ of de cursus 

‘EHBO bij volwassenen’. Beide cursussen bestaan uit online theorie (4-6 uur) en 
een praktijksessie (4 uur). De online theorie behandelt veel voorkomende letsels 
bij baby’s en kinderen of volwassenen, reanimatie en gebruik van de AED. In de 
praktijksessie ga je met andere cursisten aan de slag met bijvoorbeeld reanimatie 
en gebruik van de AED.

• De praktijksessie kan pas gevolgd worden nadat de online theorie door de 
deelnemer is afgerond. 

• De praktijksessies vinden plaats door heel Nederland op verschillende data en 
op verschillende locaties. Er kunnen maximaal 14 deelnemers meedoen in één 
praktijksessie. 

• Op het moment dat er minder dan 8 personen zijn aangemeld binnen één week 
voor de betreffende praktijksessie, wordt de sessie op een andere datum gepland. 
Hiervan worden de deelnemers uiterlijk één week voor de praktijksessie over 
geïnformeerd. 
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Wijziging voorwaarden of stoppen actie
• Univé behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden en met 

onmiddellijke ingang de voorwaarden te wijzigen en/of deze actie te verlengen en/
of voortijdig te stoppen en/of op te schorten. 

• Dit zal in een voorkomend geval gecommuniceerd worden via unive.nl/ehbo 
voorzien van een datum waarop de wijziging ingaat.  

• Indien deze actie om wat voor reden dan ook door Univé wordt gestopt, gewijzigd 
of opgeschort, is Univé in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade. 

Financieel
• Deelname aan deze actie is gratis voor iedereen die één of meer verzekeringen bij 

Univé heeft op het moment van aanmelding.  
• Elke Deelnemer kan aan slechts één Univé EHBO-cursus deelnemen. 
• De Univé EHBO-cursus is niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar aan 

andere (rechts)personen. 
• De Deelnemer verleent toestemming aan Livis en aan Univé om te controleren of 

de Deelnemer één of meer verzekeringen bij Univé heeft.
• Personen die zich aanmelden voor een Univé EHBO-cursus maar ten tijde van 

de aanmelding geen verzekering bij Univé hebben, zullen een factuur van Livis 
ontvangen ter hoogte van € 99,95 inclusief BTW.

Privacy
• De Univé privacyverklaring (zie unive.nl/privacy) is van toepassing op de 

persoonsgegevens die de Deelnemer aan Univé  in verband met deze actie 
verstrekt of heeft verstrekt. 

• De in het kader van deze actie verzamelde gegevens van de Deelnemer worden 
alleen gebruikt voor deze actie en worden niet opgeslagen voor andere doeleinden.

• De gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze actie zullen door Univé niet 
verkocht of anderszins aan derden worden verstrekt, met uitzondering van door 
haar ter uitvoering van deze actie in te schakelen hulppersonen.

• Door Univé voor deze actie ingeschakelde hulppersonen hebben zich verplicht 
om de gegevens van de Deelnemers aan deze actie nooit zelf te gebruiken of aan 
derden ter beschikking te stellen. Na afloop van deze actie zullen de bestanden bij 
de ingeschakelde hulppersonen worden vernietigd. 

Algemeen 
• Deze actie wordt georganiseerd door Univé Services B.V. te Zwolle (KvK-nummer 

05078632). Univé en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet 
aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeien uit of op 
enigerlei andere wijze verband houden met deze actie en/of de Univé EHBO-cursus. 
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Disclaimer 
• Univé streeft ernaar dat de informatie actueel en correct is. Aan de verstrekte 

informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Univé aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in deze informatie, anders dan in 
geval van gebleken opzet of grove nalatigheid.

• Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, 
waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan 
Univé.

• Vragen over deze actie kunnen aan Univé worden gesteld via unive.nl/
klantenservice. 

Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden 
gemaakt aan Univé via unive.nl/klantenservice/klachtindienen.
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