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Engagementsverklaring Hartveilig 

Artikel 1 – Voorwerp 

De aanvrager bevestigt dat in de periode van 6 maanden vóór de indiening van het online aanvraagformulier Hart-

veilig tenminste 10% van haar al dan niet vrijwillig personeel de opleiding ‘Reanimeren en defibrilleren’, ‘Cursus 

Bedrijfseerstehulp’, ‘Bijscholing Bedrijfseerstehulp’, ‘Eerste hulp’ of ‘Combinatiecursus Eerste hulp-Helper’ van Rode 

Kruis-Vlaanderen (hierna genoemd de “Opleidingen Rode Kruis-Vlaanderen”) heeft gevolgd. 

Artikel 2 – Verplichtingen van de Aanvrager 

Steden, gemeenten en bedrijven dienen minstens één AED-toestel toegankelijk op haar grondgebied beschikbaar 

en in orde te houden tijdens de duur van deze overeenkomst.  

Scholen, sportclubs en organisaties dienen minstens één AED-toestel op maximaal 3 minuten enkele loopafstand 

ter beschikking te hebben tijdens de duur van deze overeenkomst. De aanvrager informeert binnen zijn organisatie 

over de lokalisatie en het gebruik van de AED. 

Artikel 3 – Gebruik van het merk “Hartveilig” 

3.1. Rode Kruis-Vlaanderen kent aan de Aanvrager voor de duur van deze overeenkomst een niet-exclusief, koste-

loos herroepbaar recht toe op het gebruik van het merk Hartveilig van Rode Kruis-Vlaanderen en dit vanaf het 

moment dat  de aanvraag voor het hartveilig label werd toegekend en de bevestigingsmail met akkoord van sa-

menwerking Hartveilig werd verzonden. 

3.2. Dit merk is en blijft volledig eigendom van Rode Kruis-Vlaanderen. 

3.3. De Aanvrager ontvangt van Rode Kruis-Vlaanderen na verzending van de bevestigingsmail het merk Hartveilig 

op een daartoe bestemd afficheringsbord en jaarsticker alsook een digitaal label; bij een verlenging van de over-

eenkomst ontvangt de Aanvrager nog alleen de jaarsticker en het digitaal label. Het bord blijft steeds eigendom 

van Rode Kruis-Vlaanderen. Na beëindiging van de overeenkomst wordt dit bord onmiddellijk terug bezorgd door 

de Aanvrager aan Rode Kruis-Vlaanderen alsook het digitaal label verwijderd. 

3.4. De Aanvrager mag het merk zowel voor interne als externe communicatie gebruiken ter sensibilisering van zijn 

medewerkers en derden (bezoekers, cliënten, leveranciers), weliswaar steeds conform de richtlijnen en doelstelling 

van Rode Kruis-Vlaanderen. In het bijzonder mag dit merk door de Aanvrager niet gebruikt worden voor commer-

ciële doeleinden. 

Artikel 4 - Duur 

Deze samenwerking heeft een duur van 2 jaar met ingang vanaf datum van de bevestigingsmail met akkoord van 

samenwerking Hartveilig, zonder mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. 

Deze samenwerking kan door elk van de partijen bij aangetekende brief opgezegd worden mits naleving van een 

opzegtermijn van 3 maanden. 

Artikel 5 - Varia 

5.1. Voorafgaande overeenkomsten 

De huidige overeenkomst vervangt alle voorgaande overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling, tussen de 

partijen gesloten met hetzelfde voorwerp. 

5.2. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken 

Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd conform de bepalingen van het Belgische 

recht.  

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst vallen onder de rechtsmacht van de Belgische rechtbanken, 

waarvan de rechtbanken van Mechelen exclusief bevoegd zijn. 

 


