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AED servicecontract 

 
 
 

Heeft u of uw organisatie een AED?  
Het is van levensbelang dat uw AED in geval van een noodsituatie direct 
beschikbaar is voor gebruik. Een AED is ‘officieel’ een medisch hulpmiddel 
en daardoor is het belangrijk dat het levensreddende apparaat periodiek 
onderhouden wordt conform de instructies van de producent. Door het tijdig 
vervangen van batterijen en electroden voorkomt u ongewenste 
verrassingen bij gebruik van de AED.  
 

 
Uit de praktijk blijkt dat service aan AED’s geregeld over het hoofd wordt gezien. Zolang de 
AED niet nodig is krijgt deze vaak minder aandacht. Met een servicecontract van Medch 
Consultancy & Education bent u ervan verzekerd dat uw AED altijd in een goede conditie 
verkeert en gebruiksklaar is. 

 
 
Inhoud van het servicecontract 
Met een servicecontract heeft u geen omkijken meer 
naar het correct functioneren van uw AED. 
Jaarlijks controleren en testen wij uw AED. Waar nodig 
zullen onderdelen worden vervangen. 
 
De volgende onderdelen zijn opgenomen in het 
servicecontract: 

• Jaarlijks bezoek van onze monteur voor controle van 
de AED op uw locatie 

• Controle en zo nodig vervanging van batterij en/of 
electroden 

• Installatie bij eventuele nieuwe updates van software in verband met nieuwe richtlijnen 
voor reanimatie en defibrillatie 

• Uitlezen van de AED na gebruik 

• Snelle levering van een leen AED bij storing 

• Registratie van uw AED in onze database zodat tijdig gesignaleerd kan worden dat de 
electroden en de batterij vervangen moeten worden 

• Helpdeskfunctie voor vragen en/of advies 

• Het servicecontract heeft geen betrekking op diefstal, vandalisme en andere 
schadegevallen die niet direct het gevolg zijn van een technisch mankement van de AED 

• De kosten van batterijen en electroden zijn niet opgenomen in het contract. Soms worden 
er door de fabrikant kosten berekend voor nieuwe software; deze zullen in dit geval aan u 
worden doorberekend 

• Service voor uw AED (buiten)kast is optioneel  
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AED SERVICECONTRACT 
 

Met dit formulier sluit u een servicecontract af voor de door u opgegeven AED. Bij meerdere 
AED’s vult u voor elke AED een apart formulier in. De reguliere kosten voor het servicecontract 
bedragen € 95,00 per jaar per AED. Kiest u voor een meerjarig servicecontract dan verkrijgt u  
korting zoals hieronder vermeld. Als u meer dan 5 AED’s aan wilt melden, neem dan contact op 
voor een persoonlijk aanbod. Kruis hieronder aan welk servicecontract u afsluit:  
 

 1-jarig servicecontract € 95,00 excl. 21% btw per jaar per AED 

 3-jarig servicecontract € 87,50 excl. 21% btw per jaar per AED 
 5-jarig servicecontract € 80,00 excl. 21% btw per jaar per AED 

 extra: service AED kast € 10,00 excl. 21 % btw per jaar per AED 
 

Voorwaarden servicecontract 
 

1. Het servicecontract wordt aangegaan voor de aangegeven periode en wordt na afloop 
met dezelfde contractperiode verlengd, tenzij: 
a. één van de partijen minimaal 60 dagen voor de vervaldatum schriftelijk te kennen 

geeft de overeenkomst te willen beëindigen, 
b. er een tariefwijziging is (excl. jaarlijkse indexering conform CPI alle huishoudens). 

Medch Consultancy & Education zal u tijdig op de hoogte stellen. Na bekendmaking 
heeft u het recht binnen één maand de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. 

2. Facturatie geschiedt jaarlijks bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar. 
3. Genoemde tarieven zijn exclusief btw en exclusief kosten voor vervangende onderdelen. 

 
Uw gegevens       
Bedrijfsnaam: ________________________  Contactpersoon: ____________________________ 
 
Adres:  ________________________  Postcode:  ____________________________ 
 
Plaats:  ________________________  Telefoon:  ____________________________ 
 
E-mail:  ________________________  Mobiel:   ____________________________ 
 
Gegevens AED  

 Vervaldatum 
Merk/type AED: ________________________  elektroden:  ____________________________ 
 
Aankoopdatum      Vervaldatum 
AED:  ________________________  batterij:  ____________________________ 
 
Serienummer     Serienummer 
AED:  ________________________ batterij:   ____________________________ 
 
Locatie AED * 
Adres:  ________________________  Postcode:  ____________________________ 
 
Woonplaats: ________________________  AED locatie:  ____________________________ 
 
*  Duidelijk omschrijven waar de AED wordt geplaatst in uw organisatie. Wijzigingen dient u door te geven 
 aan ons kantoor via: info@medch.nl  
 
Voor akkoord: 
 
Naam:     Handtekening:    Datum:   
  
__________________________  __________________________  ________________________ 
 

mailto:info@medch.nl

