
Emergency First Response Corp. (een bedrijf in Californië, hierna “EFR” genoemd) is de eigenaar van bepaalde merktekens, inclusief 
maar niet beperkt tot, Emergency First Response, The Responder, bepaalde logotypes - inclusief een rood hart met een hartslagteken 
erover, alsook andere merktekens, inclusief Specialiteit en Certificaatmerktekens. EFR® vertrouwt op de eerder vermelde merktekens 
om de oorsprong van diensten, certificaten en producten aan te geven, zodat het publiek beschermd wordt en de instructeurs, 
deelnemers en andere partners van EFR diensten en producten van de hoogste kwaliteit ontvangen voor hun bedrijf.
Om de EFR Instructors te voorzien van de mogelijkheid om de herkomst van de EFR-diensten, -certificaten en -producten die ze 
verstrekken, te adverteren, te promoten en aan te geven, ontvangen EFR Instructors hierbij een licentie om de eerder vermelde 
merktekens, uitsluitend op speciaal gedrukt promotiemateriaal, film- of videoformaten en software, vaste media, zoals floppy disks, 
harde schijven, of CD-ROM’s of interactieve digitale of analoge media of methodes, inclusief, maar niet beperkt tot, internet of World 
Wide Web Sites, te gebruiken.
De licentie strekt niet tot het leveren van ander gedrukt materiaal, zoals handleidingen, boeken, kleding of producten of andere 
materialen, of ze nu wel of niet geproduceerd, verkocht, aanwijzingen, gedistribueerd of geautoriseerd worden door EFR aan anderen.
Deze door EFR verstrekte licentie heeft alleen betrekking op (1) Gedrukt advertentie- en promotiemateriaal, (advertenties in 
kranten en tijdschriften, advertenties in telefoonboeken, folders en borden); (2) Promotiemateriaal in film- en videoformaat, zoals 
televisiereclames, diavoorstellingen of promotievideo’s; en (3) Software, vaste media, zoals floppy disks, harde schijven of CD-
ROM’s, of interactieve digitale of analoge media of methodes, inclusief, maar niet beperkt tot, internet of World Wide Web Sites; niets 
geeft toestemming om een onderdeel of product door te verkopen. De term “Emergency First Response” mag niet voor internet-
domeinnamen gebruikt worden.
De bovenstaande licentie voor adverteren en promotiegebruik geeft het exacte formaat, lettertype, algehele uitvoering, stijl, 
achtergrond en proporties van de merktekens van EFR aan die gevolgd dienen te worden. In geen enkel geval mogen de merktekens 
met andere merktekens, symbolen of taal, of in een formaat en uitvoering die verschillen van die van EFR gebruikt worden. Het 
volledige handelsmerk moet gebruikt worden; ingekort of gedeeltelijk gebruik van een markering is niet toegestaan.
Deze licentie is persoonlijk voor de individuele EFR Instructor, en is niet overdraagbaar, en niet deelbaar en een sublicentie via een 
andere partij is op geen enkele manier mogelijk.
EFR heeft, ondanks het bovenstaande, het exclusieve recht om voorbereid promotiemateriaal af te keuren, en oordeelt als enige inzake 
de criteria of het promotiemateriaal voldoet aan de standaard van deze Licentieovereenkomst. Om deze reden zullen suggesties of 
verzoeken door bevoegde werknemers van EFR wat betreft het gebruik van de merktekens zo snel mogelijk afgehandeld worden 
zodat fouten, valse voorstellingen, aftreksels of andere problemen die een negatieve invloed hebben op de voorgaande merktekens, 
voorkomen worden.
EFR heeft, ongeacht de bovenstaande licentie, het recht om een rechtszaak of andere noodzakelijke actie in te stellen en aanhangig 
te maken om de merktekens te beschermen tegen het gebruik van de merktekens, of soortgelijke merktekens, afleidingen, analoge 
vormen, handelsnamen, verzonnen schrijfletters of ontwerpen door een persoon, bedrijf of onderneming nu en in de toekomst.
Deze licentie is geldig voor de bevoegdheidstermijn van de EFR Instructor, en komt onmiddellijk te vervallen bij beëindiging van de 
relatie van de EFR Instructor met EFR.
Voor PADI-leden die actief zijn in de Europese Unie:
Ik begrijp en ga ermee akkoord dat wanneer ik persoonsgegevens van klanten verzamel die betrokken zijn bij PADI-
opleidingsprogramma’s, ik volgens de AVG-regelgeving wordt beschouwd als een ’medeverantwoordelijke voor verwerking’ met 
PADI. Daarnaast begrijp ik en ga ik ermee akkoord dat wanneer ik persoonsgegevens van klanten verzamel met betrekking tot vragen 
(waaronder persoonsgegevens van klanten) over PADI-programma’s en -producten, zoals reizen, die volgens de AVG-regelgeving aan 
PADI worden doorgestuurd om te worden opgevolgd, ik word beschouwd als een ’gegevensverwerker’ voor PADI. Als zodanig moet 
ik redelijke, commerciële inspanningen leveren om dergelijke persoonsgegevens te beschermen door mij te houden aan de richtlijnen 
van artikel 28 van de AVG.* 

*https://gdpr-info.eu/art-28-gdpr/
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1. Verklaring lidmaatschapsverlenging (handtekening vereist)
Ik begrijp dat ik geen Emergency First Response (EFR)-programma’s mag geven totdat ik van EFR hiervoor toestemming heb ontvangen. Ik ga er 
voorts mee akkoord dat ik bij het geven van EFR-programma’s mij houd aan alle EFR-standaarden en -procedures zoals door EFR gepubliceerd en 
geactualiseerd. Ik blijf op de hoogte van en bekend met alle cursusmateriaal van EFR en blijf goed geïnformeerd over elke revisie op zulk materiaal 
en over de introductie van nieuw materiaal. Ik bevestig dat ik de EFR licentieverklaring uit de bijlage van de EFR Instructor Guide heb gelezen en mij 
daar aan zal houden. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat elk strafbaar feit door mij waarbij sprake is van misbruik van een minderjarige of seksueel 
misbruik van een meerderjarige, dat tijdens of voorafgaand aan mijn brevettering als EFR Instructor plaatsvindt of plaatsvond automatisch inhoudt 
dat mijn certificering wordt geweigerd danwel beëindigd. Ik begrijp ook dat EFR kan weigeren mijn aanvraag in behandeling te nemen of welke 
EFR-instructeurslicentie van mij dan ook kan intrekken, als EFR besluit dat mijn certificering niet (meer) in het belang is van Emergency First Response. 
Ik begrijp ook en accepteer dat specifieke richtlijnen met betrekking tot het gebruik van het handelsmerk, die regelmatig geactualiseerd kunnen 
worden, op de Pros’-pagina worden gepubliceerd. Ik ga ermee akkoord de voorwaarden van zulke richtlijnen te accepteren, en accepteer dat het mijn 
verantwoordelijkheid is om op de hoogte te blijven van deze voorwaarden

Handtekening - vereist voor lidmaatschapsverlenging Dag/Maand/Jaar

/ /

 Volg deze stappen:
1. Lees de verklaring alvorens deze te ondertekenen 
2. Controleer de lidmaatschapsbedragen en voeg

betalingsgegevens toe 
3. Controleer de contactgegevens
4. Verstuur de aanvraag - zo eenvoudig is het

AANVRAAG
EFR-LIDMAATSCHAPSVERLENGING

2022

Deze aanvraag vertegenwoordigt geen aanbieding voor lidmaatschap. Lidmaatschap wordt slechts geactiveerd na controle en goedkeuring
  van deze aanvraag door EFR. Alle lidmaatschappen verlopen op 31 december ongeacht de datum van verlenging.

Contributie EFR Instructor/Instructor Trainer
Vroegtijdige verlenging van het lidmaatschap (voldaan vóór 31 december 2021) - £46.00, plus 20% btw, waar van toepassing 

Normale contributie (indien voldaan na 31 december 2021) - £58.00, plus 20% btw, waar van toepassing

2. Betaling
Visa Mastercard

Naam creditcardhouder:

Nummer creditcard:

Vervaldatum creditcard:

Handtekening gemachtigde:

Bedragen die via bankoverschrijving worden overgemaakt (vermeld je EFR-nummer als referentie bij betalingen aan de onderstaande bankgegevens)

Naam rekeninghouder: EMERGENCY FIRST RESPONSE EMEA Ltd  Rekeningnummer: 83618307    Bankcode: 20-13-42
Adres van de bank:  4th Floor, Bridgwater House, Counterslip, Finzels Reach, Bristol, BS1 6BX, United Kingdom
Swift-code:  BARCGB22     IBAN: GB47BARC20134283618307

3. Geef ons a.u.b. je contactgegevens zodat we deze in ons systeem kunnen zetten als de 
huidige contactgegevens die we van je hebben niet meer actueel zijn.

Telefoonnr:

Nieuw adres:
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