AEDzeker®

Contractformulier

De zekerheid van een goed werkende AED

Ja, ik wil graag gebruik maken van AEDzeker® en ga akkoord met de voorwaarden van AEDzeker®
en de algemene voorwaarden van AEDvoordelig.nl.

UW GEGEVENS
Bedrijfs- of verenigingsnaam:
Bezoekadres:
Postcode:

Plaats:

Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
GEGEVENS AED
Merk/type AED:
Serienummer AED:

Aankoopdatum AED:

Vervaldatum elektroden:

Vervaldatum accu:

LOCATIE AED (INDIEN AFWIJKEND)
Adres:
Postcode:

Plaats:

Specifieke plaats van de AED:

GEWENST SERVICECONTRACT
JAARCONTRACT

5-JAARCONTRACT

U betaalt ieder jaar een vast bedrag zolang het contract loopt.

U betaalt bij aanvang van het contract één bedrag voor de komende 5 jaar.

ACTIE

AEDzeker® Basis			

€ 75,- per jaar

AEDzeker® Basis		

€ 262,50 per 5 jaar

AEDzeker® Plus 			

€ 150,- per jaar

AEDzeker® Plus 		

€ 525,- per 5 jaar

AEDzeker® All-in 			

per jaar

Stuur dit contract binnen 4 weken retour en ontvang uw gekozen
AEDzeker® jaarcontract het eerste jaar gratis!

AEDzeker® All-in 			

ACTIE

per 5 jaar

Stuur dit contract binnen 4 weken retour en ontvang uw gekozen
AEDzeker® 5-jaarcontract met 30% korting op de normale jaarprijs!
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 9% BTW.

ONDERTEKEND VOOR AKKOORD
Naam:
Datum:

Gelieve dit formulier zo volledig mogelijk ingevuld retour te sturen naar:
AEDvoordelig.nl, Spegelt 92, 5674 CD Nuenen of verkoop@aedvoordelig.nl

Handtekening:

VOORWAARDEN AEDzeker®
• De gebruiker en de AED (merk, type en serienummer)
worden in een database van AEDvoordelig geregistreerd.
De gegevens in de database worden met de hoogst
mogelijke zorgvuldigheid behandeld en worden
alleen voor servicedoeleinden gebruikt. Privacy
wordt gewaarborgd.
• De gebruiker wordt op de hoogte gesteld van
eventuele noodzakelijke software updates (bijvoorbeeld
bij gewijzigde reanimatierichtlijnen). Deze worden,
indien mogelijk, tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt
doorgevoerd.
• De overeenkomst wordt ieder jaar stilzwijgend met
1 jaar verlengd.
• Dit contract is ieder jaar schriftelijk opzegbaar uiterlijk
2 maanden voor het einde van het contractjaar.
• De kosten van het onderhoudscontract worden jaarlijks
vooraf gefactureerd. De betalingstermijn bedraagt 14
dagen, tenzij anders is overeengekomen.
• Het ter beschikking stellen van de vervangende AED
wordt gekwalificeerd als (bruik)leen, hetgeen onder meer
betekent dat de AED eigendom blijft van AEDvoordelig.

• De vervangende AED mag op geen enkele wijze aan
derden ter beschikking worden gesteld. Bij niet nakoming van deze verplichting, bij beschadiging of
vermissing heeft AEDvoordelig het recht om de verkoopprijs van de vervangende AED in rekening te brengen.
• Het onderhoudscontract heeft geen betrekking op
schade die niet direct het gevolg is van technische
mankementen van de AED of accessoires.
• Het onderhoudscontract is geen diefstalverzekering.
• AEDvoordelig kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
het defect raken van een AED of het niet functioneren
van een AED tijdens een reanimatie. De kosten voor
defecten of mankementen buiten de garantie van de
fabrikant zijn voor de gebruiker.
• De gebruiker blijft eindverantwoordelijk voor het goed
gebruik, de goede opslag van en de goede zorg voor
de AED.
• Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van
AEDvoordelig. Deze zijn te downloaden op de website
van AEDvoordelig.nl.

voordelig.nl

