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 AEDzeker®
Extra zekerheid

en service

AEDzeker® 
Plus

Volledige service
aan huis

AEDzeker® 
All-in

Alle kosten en  
service gedekt

Helpdesk 24/7 bij storingen of na een inzet l l l

Herinnering periodieke vervanging elektrode en accu l l l

Software updates en ondersteuning l l l

Serienummer registratie AED database l l l

Afhandeling bij recall acties l l l

Automatische toezending vervangende elektrode en accu l l l

Uitlezen, resetten AED na inzet l l l

ECG versturen naar en in overleg met cardioloog l l l

Gratis leentoestel bij storing, diefstal of na een inzet l l l

Alle service en onderhoud op uw locatie l l l

Evaluatiegesprek met hulpverleners na een inzet l l l

Continuïteitsgarantie, binnen 24 uur een werkende AED l l l

Jaarlijkse uitgebreide controle AED en toebehoren l l l

Jaarlijkse functionele externe Joule schoktest l l l

Landelijk erkend AED keurmerk l l l

Gegarandeerde inruil op uw AED (€50,- per jaar) l l l

Kosten elektrode en accu na een inzet* l l l

Alle kosten periodieke vervanging elektrode en accu l l l

088 - 233 60 00

NAZORG EN MEDISCH OVERLEG

CONTINUÏTEITSGARANTIE

HELPDESK 24/7

AED KEURMERK

INRUILGARANTIE

24/7

JAARLIJKS ONDERHOUD 

* indien niet vergoed door ziektekostenverzekeraar
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Uw AED moet in geval van nood altijd klaar zijn voor gebruik. Het is daarom van  
groot belang dat uw AED goed wordt onderhouden. Maar wat is goed onderhoud?  
Wanneer moeten de elektroden en accu’s van uw AED worden vervangen?  
Wat moet u doen nadat uw AED is gebruikt? Is de software van uw AED nog up to date? 
Wat moet u doen als uw AED een storing geeft? AEDvoordelig biedt u drie niveaus van 
servicecontracten aan, zodat u altijd een serviceniveau kunt kiezen dat precies aansluit 
bij uw wensen. U kunt het onderhoud van uw AED dus gedeeltelijk of volledig aan  
ons overlaten, precies zoals u dat wenst. Hieronder staan de verschillende service- 
mogelijkheden die AEDzeker® van AEDvoordelig u biedt.

NAZORG 
Na een inzet zal het interne geheugen van de AED  
worden uitgelezen (waaronder ECG-gegevens).  
Na overleg met de behandelend arts kunnen de  
ECG-gegevens overgedragen worden.  
De AED wordt weer klaargemaakt voor gebruik en  
met de direct betrokkenen is er een evaluatie- en  
nazorggesprek.

AED CONTINUÏTEITSGARANTIE 
Bij een defect aan uw AED of na een inzet van uw AED  
zorgen wij binnen 24 uur voor een vervangende AED.  
Zodoende heeft u altijd een goed werkende AED tot  
uw beschikking. 

JAARLIJKS AED ONDERHOUD 
Jaarlijks komt een van onze servicemedewerkers bij u  
langs voor een uitgebreide controle en onderhouds- 
beurt van uw AED. Tijdens de inspectie wordt de AED  
met behulp van een uitgebreide checklist op diverse  
punten gecontroleerd. Aandachtspunten zijn o.a. de  
houdbaarheid van de elektroden en de capaciteit van  
de accu/batterij(en). Daarnaast zal onze servicemede- 
werker een externe functionele test uitvoeren waarbij  
gemeten wordt of de AED een juiste analyse maakt  
van een fibrillerend hart, de protocollen juist uitvoert  
en de benodigde schok in Joules afgeeft als het erop  
aankomt. Mocht er nieuwe software beschikbaar  
zijn, bijvoorbeeld in verband met nieuwe reanimatie- 
richtlijnen, dan wordt deze software tijdens het  
servicebezoek geïnstalleerd.

HELPDESK 24 UUR PER DAG / 7 DAGEN  
PER wEEK 
U kunt bij AEDvoordelig 24 uur per dag,  
7 dagen per week een melding doen na  
een AED-inzet, -storing of diefstal.  
Een gespecialiseerde medewerker bespreekt 
met u de situatie en zorgt voor een snelle en 
goede oplossing, doorgaans binnen 6 uur.

GECERTIfICEERD ONDERHOUD MET  
HET AED KEURMERK 
Jaarlijks wordt uw AED gekeurd en getest  
volgens de richtlijnen van het AEDkeurmerk 
instituut.  
Dit garandeert een goede en betrouwbare 
werking van de AED in geval van nood.

GEGARANDEERDE INRUIL 
Het AEDkeurmerk schrijft voor AED’s na 10 jaar 
te vervangen. Bij een AEDzeker® servicecontract 
ontvangt u een gegarandeerde inruil. Voor ieder 
jaar dat u gebruik maakt van het AEDzeker® 
Plus of All-in contract ontvangt u € 50,- inruil-
premie bij vervanging van uw huidige AED.
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