
   

Pistenrettung Tirol 
Informatie voor de gewonde 
 

Sprache: Holländisch 

U wordt nu door de reddingsdienst naar een huisartsenpost gebracht. De 
dienstdoende arts zal een beslissing nemen over hoe u verder behandeld wordt. 
Deze arts zal u over het verdere verloop van de behandeling informeren. 
 

 

U wordt nu door de reddingsdienst direkt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis 
gebracht. Daar wordt u onderzocht en wordt het verdere verloop van de medische 
behandeling bepaald.  

Op basis van uw verwonding(en) is het noodzakelijk, dat u met een 
reddingshelikopter vervoerd wordt. Een noodarts verleent u eerste hulp, waarna u 
naar het dichtst bij gelegen ziekenhuis wordt gevlogen.  

Uw verwonding(en) dienen door een arts behandeld te worden. Voor het vervoer 
naar deze arts is de inzet van een reddingsdienst noodzakelijk. Indien u zelfstandig 
naar een arts wilt gaan, dient u hiervoor een verklaring te ondertekenen.  

Uw verwonding(en) dienen door een arts behandeld te worden. Indien u geen 
verdere behandeling wenst, dient u hiervoor een verklaring te ondertekenen.  

Indien u medische behandeling of vervoer door de reddingsdienst weigert aan te 
nemen, dient u hiervoor een verklaring te ondertekenen. 

 
 

Wij hebben uw persoonlijke gegevens nodig voor ons inzet-protocol. Wij 
verzoeken u de benodigde gegevens in te vullen op het formulier, dat wij u hiertoe 
overhandigen.  

 
Kosten voor deze inzet 

De kosten voor de inzet van de reddingsdienst bedragen        Euro 

Wij verzoeken u dit bedrag direkt aan ons te voldoen. U kont zowel contant, als per 
creditcard of bankpas betalen. U ontvangt een betalingsbevestiging, die u bij uw verzekering 
kunt indienen, zodat u het door u betaalde bedrag kunt terugvorderen. Indien u niet ter 
plekke kunt betalen, wordt de rekening naar uw woonadres gestuurd. 

 

Sprache: Holländisch 

De gewonde wordt nu door de reddingsdienst naar een huisartsenpost gebracht. 
De dienstdoende arts zal een beslissing nemen over hoe de gewonde verder 
behandeld wordt. Deze arts zal u over het verdere verloop van de behandeling 
informeren. 
 

 

De gewonde wordt nu door de reddingsdienst direkt naar het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis gebracht. Daar wordt de gewonde  onderzocht en wordt het verdere 
verloop van de medische behandeling bepaald.  

Op basis van uw verwonding(en) is het noodzakelijk, dat de gewonde met een 
reddingshelikopter vervoerd wordt. Een noodarts verleent de gewonde eerste hulp, 
waarna de gewonde naar het dichtst bij gelegen ziekenhuis wordt gevlogen.  

De verwonding(en) van de gewonde dienen door een arts behandeld te worden. 
Voor het vervoer naar deze arts is de inzet van een reddingsdienst noodzakelijk. 
Indien de gewonde zelfstandig naar een arts wilt gaan, dient de gewonde of een 
van de hem begeleidende bekenden of familieleden hiervoor een verklaring te 
ondertekenen. 

 

De verwonding(en) van de gewonde dienen door een arts behandeld te worden. 
Indien de gewonde geen verdere behandeling wenst, dient de gewonde of eenvan 
de hem begeleidende bekenden of familieleden hiervoor een verklaring te 
ondertekenen. 

 

Indien u medische behandeling of vervoer door de reddingsdienst weigert aan te 
nemen, dient de gewonde of een van de hem begeleidende bekenden of 
familieleden hiervoor een verklaring te ondertekenen.  

Wij hebben de persoonlijke gegevens van de gewonde nodig voor ons inzet-
protocol. Wij verzoeken u de benodigde gegevens in te vullen op het formulier, dat 
wij u hiertoe overhandigen 

 

 
Kosten voor deze inzet 

De kosten voor de inzet van de reddingsdienst bedragen         Euro: 
Wij verzoeken u dit bedrag direkt aan ons te voldoen. U kont zowel contant, als per 
creditcard of bankpas betalen. U ontvangt een betalingsbevestiging, die u bij uw verzekering 
kunt indienen, zodat u het door u betaalde bedrag kunt terugvorderen. Indien u niet ter 
plekke kunt betalen, wordt de rekening naar uw woonadres gestuurd. 
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