Hooikoorts
Slachtofferhulp
N a z o r g v o o r EHBO'ers

Deze maand geen maandaanbieding
zoals u het van de afdeling materialen
gewend bent, maar een nieuw artikel
in het assortiment van de K N \
EHBO.
Sinds 1981 zit er in het assortiment het
bekende wondsnelverband nummer 2.
Vanaf nu zijn er ook de wat onbekendere maten van dit geweldige wondsnelverbandje in de collectie.
Deze verschillende maten van dit
wondsnelverbandje verdienen door de

gebruiksvriendelijkheid zeker
plek;e in de verbanddoos/tas.

een

Geef uw bestelling, schriftelijk,
telefonisch, per fax of e-mail door
aan:
Stichting Dienstverlening

EHBO

Kapelweg 54
5951 AD /Maant
Telefoon 0545-44500-1
Fax: 0545-445547
E-mail laOre.i:in fo@ebbo.demon.nl.

De wondsnelverbanden zijn opgenomen onder de volgende nummers:
bestelnummer 2120

Wond.melverband I (vinger)
4x5 cm

prijs voor afdelingen
voor niet aangesloten
afdelingen en particulieren

ƒ 0,90 excl. BTW
ƒ 1,07 excl. BTW

bestelnummer 2121

Wond.melverband 2 (vinger, band voet)
6x8 cm

prijs voor afdelingen
voor niet aangesloten
afdelingen en particulieren

ƒ 0,95 incl. BTW

ƒ 1.18 excl. BTW
ƒ 1,40 excl. BTW

ƒ 1,25 incl. BTW

Wond.melverband 5 (band, voet, arm, been en hoofd)

bestelnummer 2122

8x10 cm

ƒ 1,45 incl. B T W

prijs voor afdelingen
voor niet aangesloten
afdelingen en particulieren

ƒ 1,37 excl. BTW
ƒ 1,63 excl. BTW

Voorpost
sinds 1929
officieel orgaan van de KNV-EHBO
70e jaargang, nummer 4, april 1999
Maandblad voor eerste hulp voor
ehbo'ers, artsen, bedrijfshulpverleners,
politie, brandweer, ambulance,
overheidsinstellingen en andere
organisaties op (para)-medisch en
EHBO-gebied.
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reoactie-en (umiinütratieadrea
Kapelweg 34, 3951 AD Maan
Tel. 0343 443004
Fax. 0343 443547
e-mail info@ehbo.demon.nl
redactie
G. van Broekhuijsen,
kaderinstructeur
Dr. G.T. Haneveld, arts
J . Kuipers-Mulders,
directie-assistent KNV
J.Th. Noordanus, directeur KNV
G. Trebert, journalist
C.W. van Tuyll, huisarts
P.J. Woortman, arts

Nazorg
v o o r EHBO'ers
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Hooikoorts

J.Th. Noordanus
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eindredacteur
Woortman Blad b.v. Buren
uitgever
Woortman Blad b.v. Buren
advertentie-exploitatie
Woortman Blad b.v. Buien
Hulsterstraat 10, 4116 EZ Buren
Tel. 0344 571777
Fax. 0344 572030
e-mail woortman@intro\veb.nl

Lijf en l e d e n
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opmaak
Nout Design - Buren
druk
Senefelder Misset Grafisch bedrijf b.v.
Doerinchem
abonnementsprijs 1999 f35,1SSN: 0169-5622
Oplage 18.000 exemplaren
De redactie tracht steeds contact op te
nemen met de rechthebbenden van het
copyright op gebruikte illustraties. Voor
zover dat niet gelukt is, verzoekt zij rechthebbenden contact op te nemen met de
redactie. Het overnemen van tekst is uitsluitend toegestaan na toestemming van de
redactie.
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