Uw AED altijd inzetbaar en verzekerd tegen diefstal

Sluit een onderhoudsplan af, al dan niet in combinatie met een diefstalverzekering.
Medisol biedt diverse onder-

Voor het afsluiten van een onderhoudsplan en AED diefstalverzekering:

houdsplannen aan; zeer com-

•

Maak een keuze uit onze onderhoudsplannen

pleet en tegen een scherpe prijs.

•

Vul het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in en onderteken het

Zo heeft u een AED die altijd

•

Stuur een kopie van het inschrijfformulier op naar onderhoud@medisol.nl

goed functioneert en bovenal,

•

Na ontvangst van het inschrijfformulier gaat het onderhoudsplan direct in

inzetbaar is.

(u ontvangt een bevestiging)

Onze onderhoudsplannen

Al onze onderhoudsplannen hebben één ding gemeen; ze zorgen voor een AED die in prima conditie verkeert
en inzetbaar is.

AED STANDAARD Onderhoudsplan
•

Wij houden voor u bij wanneer uw AED nieuwe batterijen en elektroden nodig heeft.
Deze sturen wij u automatisch toe.

•

U betaalt geen verzendkosten en ontvangt 10% korting op de prijs in de AEDwinkel.nl.

•

U kunt ons voor technische support en ondersteuning 24 uur per dag, 365 dagen per
jaar bereiken.

•

U ontvangt actuele informatie over bijvoorbeeld software-updates van uw AED, met
persoonlijke advisering op maat.

•

Na inzet van uw AED sturen wij gratis vervangende elektroden, indien nodig de batterij
en een rescuekit toe.

•

Het onderhoudsplan is één jaar geldig en wordt automatisch verlengd.

•

Sluit u in combinatie met het AED STANDAARD Onderhoudsplan een AED
diefstalverzekering af, dan profiteert u van een jaarlijkse korting.

AED EXTRA Onderhoudsplan
•

1 x per jaar komen wij langs om de AED te inspecteren en te onderhouden.

•

Wij controleren o.a. de houdbaarheid van de elektroden en de capaciteit van de accu/batterijen.

•

Er wordt een functionele test uitgevoerd ter controle van de goede werking van de AED.

•

Tevens letten wij op het uiterlijk en de eventuele ophanging/bevestiging van de AED.

•

Eventuele software-updates worden tijdens het servicebezoek geïnstalleerd.

•

Na afloop van het onderhoud wordt er een keuringssticker geplaatst. De gegevens
worden vastgelegd in een onderhoudsprotocol. Dit protocol wordt gearchiveerd voor een
periode van minimaal 5 jaar. Dit protocol is altijd opvraagbaar en wordt na afloop van het
onderhoud naar u opgestuurd.

•

Na inzet van uw AED sturen wij gratis vervangende elektroden, indien nodig de batterij en
een rescuekit toe.

•
•

Het onderhoudsplan is een jaar geldig en wordt automatisch verlengd.
Sluit u in combinatie met het AED STANDAARD Onderhoudsplan een AED
diefstalverzekering af, dan profiteert u van een jaarlijkse korting.

AED + Wandkast EXTRA Onderhoudsplan
Tijdens het onderhoud van de AED zal de monteur ook de buitenkast controleren. Deze
service houdt het volgende in:
•

Onze monteur controleert het scharnierwerk en reinigt de kast.

•

De monteur controleert de temperatuur-regulerende werking van de buitenkast
door het uitvoeren van warmte- en koudetesten. Indien nodig worden de onderdelen
vervangen. Dit gebeurt op basis van nacalculatie.

•

Het onderhoudsplan is een jaar geldig en wordt automatisch verlengd.

•

De kast van het merk SixCase is uitgesloten van het onderhoud.

AED Verzekering tegen diefstal
Een AED kost als snel gemiddeld zo’n 1.200 euro. Met de AED Diefstalverzekering verzekert u uw AED tegen onverwachte kosten bij diefstal.
De diefstalverzekering wordt altijd in combinatie met het AED STANDAARD
Onderhoudsplan of AED EXTRA Onderhoudsplan afgesloten.

Uitkeren van de
verzekering

Vorm van vergoeding
De vergoeding is altijd in natura. Wanneer de AED tot 0-3 jaar oud is, krijgt u 100%

Is de AED binnen geplaatst en

vergoed. Bij diefstal krijgt u z.s.m. een nieuwe AED toegestuurd. We streven ernaar

wordt deze gestolen? Dan valt

hetzelfde type terug te plaatsen. Indien deze AED niet leverbaar is, krijgt u een AED van

de AED normaliter onder de

vergelijkbare waarde.

inboedelverzekering. Wilt u een
AED verzekeren die buitenshuis

Looptijd

is geplaatst, dan valt deze onder

De looptijd is 1 jaar. Na dit jaar wordt de verzekering automatisch verlengd met een

de AED diefstalverzekering van

jaar. De verzekering is per maand opzegbaar. Het is ook mogelijk oudere AED’s (tot 10

Medisol.

jaar) te verzekeren van ieder merk en type.

Belangrijkste voorwaarde is dat
deze AED in een buitenwand-

De procedure

kast met verwarming hangt. Na

Om in aanmerking te komen voor uitkering van de verzekering, moet u bij diefstal van

inzage van (een kopie van) het

uw AED bij de politie aangifte doen. Een kopie of scan van het proces-verbaal stuurt u

proces verbaal zal Medisol tot

vervolgens op naar Medisol via onderhoud@medisol.nl en wij zullen uw aanvraag in

uitkering overgaan.

behandeling nemen.
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Algemene voorwaarden Medisol AED Diefstalverzekering
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die bij uw AED diefstalverzekering horen. De algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijk te maken wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 2.5 De risicodrager

Onderstaande begrippen komen meermaals voor in de

De AED diefstalverzekering is afgesloten voor rekening en risico van

algemene voorwaarden.

de verzekeraar.

Hieronder worden deze begrippen gedefinieerd

Verzekeraar:

Artikel 2.6 Weigering van verzekering

Medisol BV

De verzekeraar behoudt zich het recht voor een verzekerde te

Mercuriusweg 12

weigeren. Hiervan zal de aanvrager binnen 14 dagen na ontvangst

4382 NC Vlissingen

van de aanvraag op de hoogte worden gesteld.

K.v.K nummer: 22048236

Verzekerde:

Artikel 2.7 Elders aangekochte objecten

Degene die de AED diefstalverzekering heeft afgesloten

De verzekeraar kan elders aangekochte objecten verzekeren, in

Verzekerd object:

dat geval dient de aanvraag voorzien te zijn van een kopie van het

De AED (automatische externe defibrillator) die op uw inschrijf-

aankoopbewijs met vermelding van de betaalde prijs.

formulier staat vermeld

Gebeurtenis:

Artikel 2.8 Gestolen object herverzekeren

Diefstal van de AED

Objecten die reeds als gestolen zijn opgegeven, kunnen niet worden
verzekerd.

Artikel 2 Algemeen
Artikel 2.1 Adres

Artikel 3 Dekking

Kennisgevingen aan de verzekerde kunnen worden gedaan aan zijn

De dekking wordt geboden onverschillig waar binnen Nederland

laatste bij de verzekeraar bekende adres, of aan het adres van de

alsmede maximaal 100 kilometer in België en Duitsland, te rekenen

tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

vanaf de Nederlandse grens.
Verzekeraar vergoedt met inachtneming van hetgeen gesteld is

Artikel 2.2 Persoonsgegevens

in onderhavige voorwaarden verlies van het verzekerd object als

De bij de aanvraag of wijziging van een AED diefstalverzekering ver-

gevolg van diefstal.

strekte persoonsgegevens, worden door de verzekeraar verwerkt
ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekerings-

Artikel 4 Uitgesloten situaties

overeenkomsten en/of financiële diensten en het beheren van

Alle situaties behalve diefstal zijn uitgesloten van de verzekering.

daaruit voortvloeiende activiteiten gericht op de vergroting van het
klantenbestand.

Artikel 2.3 Toepasselijk recht en klanteninstanties
Op deze AED diefstalverzekering is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 5 In geval van diefstal
Artikel 5.1 Verplichtingen van verzekerde bij diefstal
Bij diefstal is de verzekerde verplicht:
1. Om bij de verwezenlijking van een gebeurtenis waarvoor de

Voor klachten naar aanleiding van deze overeenkomst kan men zich

verzekering dekking biedt, of het ophanden zijn daarvan,

richten tot de verzekeraar.

binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen die tot

In geval van een geschil, is de rechtbank Zeeland-West Brabant

voorkoming of vermindering van diefstal kunnen leiden;

bevoegd daarover te oordelen.

Artikel 2.4 Totstandkoming AED diefstalverzekering
De verzekering komt (definitief) tot stand nadat een termijn van 14

2. Zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, aan de verzekeraar
een gebeurtenis die voor verzekeraar tot uitkeringsplicht
kan leiden te melden zodra verzekerde op de hoogte is of
behoort te zijn van die gebeurtenis;

dagen na ontvangst van het aanvraagformulier en de bijbehorende

3. Een (kopie van) proces-verbaal;

voorwaarden is verstreken, zonder dat de verzekerde gebruikt heeft

4. Aanwijzingen op te volgen van de verzekeraar, de volle

gemaakt van het recht op annulering.

medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen benadelen;
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Artikel 5.2 Verlies van recht op uitkering

Artikel 6.3 Gevolg van wanbetaling bij vervolgpremie en

diefstalverzekering

volgende premietermijnen

Elk recht op uitkering vervalt als verzekerde verplichtingen niet is

Indien verzekerde de tweede en/of volgende premietermijnen,

nagekomen met opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de mis-

dan wel vervolgpremie weigert te betalen, wordt geen dekking

leiding het verval van recht niet rechtvaardigt.

verleend ten aanzien van gebeurtenissen die na de voor die premie

Aan de AED diefstalverzekering kunnen geen rechten worden ontleend

geldende vervaldag hebben plaatsgevonden. Indien de verzekerde

indien verzekerde één of meer van de genoemde verplichtingen niet

de tweede/en of volgende premietermijnen, dan wel de vervolg-

is nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft

premie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien

benadeeld. In geval van misleiding of fraude door de verzekerde waar-

van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende

door deze onterecht een vergoeding toegewezen krijgt, is de nieuwprijs

dag nadat de verzekeraar de verzekerde na de vervaldag schriftelijk

van de vergoeding per direct op te eisen door de verzekeraar.

heeft aangemaand en betaling is uitgebleven. Onder vervolgpremie
wordt mede verstaan de premie die de verzekerde bij stilzwijgende

Artikel 5.3 De eigendom van zaken na diefstal

verlenging van de verzekering verschuldigd wordt.

Indien het gestolen object zonder tussenkomst van de verzekeraar
weer in bezit is gekomen van de verzekerde, is deze verplicht

Artikel 6.4 Verschuldigdheid premie blijft/ herstel

terstond de verzekeraar daarvan in kennis te stellen. Het verzekerd

dekking bij betaling achteraf

object wordt in dat geval automatisch eigendom van de verzekeraar

Ook al wordt de dekking wegens wanbetaling opgeschort of beëindigd, de verzekerde blijft verplicht de premie te voldoen. De dekking

Artikel 5.4 Vorm van vergoeding

wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaats-

De vergoeding is altijd in natura. De hoogte van de vergoeding

gevonden, na de dag waarop hetgeen de verzekerde verschuldigd

wordt bepaald aan de hand van de dagwaarde.

is, voor het geheel, dus inclusief alle tot dan toe onbetaald gebleven

De dagwaarde is gelijk aan het aankoopbedrag van het verzekerd

opeisbare premietermijnen, door de verzekeraar is ontvangen.

object, tenzij deze ouder is dan 3 jaar:
3-4 jaar: 80% van de nieuwwaarde

Artikel 7 Verzekeringsbewijs

4-5 jaar: 60% van de nieuwwaarde

Het inschrijfformulier in combinatie met een betalingsbewijs van de

Meer dan 5 jaar: 50% van de nieuwwaarde

premie geldt als verzekeringsbewijs. Bij een geweigerde verzekering

De maximaal te vergoeden waarde, kan de waarde van het verzekerd

vervalt dit bewijs indien de verzekeraar bewijs heeft van versturen

object niet overstijgen.

van de weigeringsbevestiging en bewijs van de terugstorting van
een eventueel betaalde premie.  

Artikel 5.5 Onderzoek bij diefstal
In geval van diefstal heeft de verzekeraar het recht (een kopie van)

Artikel 8 Wijzigingen

het proces-verbaal in te zien alvorens tot uitkering over te gaan. Bij

Artikel 8.1 Herziening van premie en/of voorwaarden

twijfel of onduidelijkheden behoud de verzekeraar zich het recht

De verzekeraar heeft het recht om de premie en/of voorwaarden

voor een expert in te schakelen voor onderzoek. De verzekerde is

voor verzekeringen van dezelfde soort als deze diefstalverzekering te

verplicht hieraan medewerking te verlenen.

herzien en deze diefstalverzekering tussentijds aan te passen aan de
nieuwe premie en/of voorwaarden. De verzekeraar zal de verzekerde

Artikel 6 Premiebetaling

van tevoren schriftelijk in kennis stellen van de aanpassing.

Artikel 6.1 Premie verschuldigd per premievervaldatum

Tot dertig dagen na de datum waarop de aanpassing is gaan gelden,

De premie, is bij vooruitbetaling op de premievervaldatum verschuld-

heeft de verzekerde het recht deze schriftelijk te weigeren, indien de

igd. Deze datum wordt altijd op het betalingsverzoek vermeld.

aanpassing leidt tot hogere premie of voorwaarden die voor hem nadeliger zijn. Indien de verzekerde van dit recht gebruikt maakt, eindigt

Artikel 6.2 Gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie

de verzekering op de datum waarop de aanpassing is gaan gelden.

Indien verzekerde de aanvangspremie, dat is de eerste premie die
na het sluiten van de diefstalverzekering verschuldigd wordt, niet

Artikel 8.2 Overgang van het verzekerde belang

uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek

Bij overgang van het verzekerde belang blijft de dekking van kracht

betaalt of weigert te betalen, wordt zonder dat een aanmaning door

gedurende dertig dagen na overgang, daarna alleen als de verzeke-

de verzekeraar is vereist geen dekking verleend ten aanzien van

ring op naam van de nieuwe belanghebbende is overschreven.

alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden nadat dertig dagen
sinds de ingangsdatum zijn verstreken.
Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die de
verzekerde in verband met een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd wordt.  
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Inschrijfformulier
Wij maken de keuze voor de volgende service:
Standaard Service €59,- per AED per jaar
Standaard Service met AED diefstalverzekering €99,- per AED per jaar
Extra Service €139,- per AED per jaar

Gelieve in te vullen bij het afsluiten van een
AED diefstalverzekering:
Nieuwwaarde AED:
(indien niet aangeschaft bij Medisol, gelieve een kopie
van aankoopbewijs mee te sturen)

Extra Service met AED diefstalverzekering €179,- per AED per jaar

Gelieve in te vullen bij het afsluiten van het

Extra Service met onderhoud aan buitenkast €189,- per AED per jaar

onderhoud aan buitenkast:

Extra Service met AED diefstalverzekering en onderhoud aan buiten

Merk en type buitenkast:

kast €229,- per AED per jaar
Serienummer:

Graag zouden wij onderstaande gegevens zo compleet mogelijk ontvangen:
Type en merk AED:
Aantal AED’s:
Aanschafdatum AED:
Bestelnummer:
Serienummer AED:
Houdbaarheid pads:
Houdbaarheid accu:

Alleen invullen bij afwijkend facturatieadres:

Locatie adres AED:

Naam:

Postcode en plaats:

Adres:

Naam contactpersoon:

Postcode:

Telefoonnummer:

Plaats:

E-mail adres:

E-mailadres:

Het  contract wordt afgesloten met de volgende voorwaarden:
•

Het contract wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt elk jaar verlengd, tenzij:
Een van de partijen min. 60 dagen voor de vervaldatum schriftelijk te kennen geeft
de overeenkomst te willen beëindigen.
Er een tariefaanpassing heeft plaatsgevonden (excl. jaarlijkse indexering).
Het Medisol Service Center zal u hiervan in dit geval tijdig op de hoogte stellen.

Akkoord met contract en voorwaarden
Handtekening:

U heeft het recht binnen een maand na deze bekendmaking de overeenkomst
schriftelijk te beëindigen.
•

Facturatie zal vooraf geschieden aan het begin van een nieuw contractjaar.

•

De tarieven zijn exclusief BTW en exclusief kosten voor vervangende onderdelen
(met uitzondering van een inzet).

•

De regeling is bedoeld voor organisaties die niet als primair doel hebben om te
worden ingeschakeld bij dit soort noodsituaties. Ziekenhuizen, huisartsen, hulpverleningsdiensten, zorginstellingen en overheidsdiensten zijn uitgesloten omdat zij
reeds een budget hebben voor vervangende materialen.

Ondertekend op:
Namens:
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AED Service en Onderhoud
Vergelijk onze pakketten en maak uw keuze

Hieronder ziet u welk type service- en onderhoudsplan het beste bij u past.
Vragen? Bel +31 (0)118 62 00 74 of stuur een e-mail naar onderhoud@medisol.nl. Wij helpen u graag.

AED Extra +

Prijs per AED (ex. BTW)

AED Standaard

AED Extra

Wandkast

Onderhoudsplan

Onderhoudsplan

Onderhoudsplan

€59,- per jaar

€139,- per jaar

€189,- per jaar

Algemeen
Medisol Service Center 24 uur per dag, 365 dagen per jaar

Periodiek
Automatisch toezenden van elektroden en/of batterij indien deze verlopen
zijn, met 10% korting
Jaarlijkse onderhoudsbeurt AED op locatie (Indien nodig vervangen
elektroden en batterij, facturatie op basis van nacalculatie met 10% korting)
Jaarlijkse onderhoudsbeurt wandkast op locatie

Urgente gevallen
Melding storing en inzet 24 uur per dag, 365 dagen per jaar
Na inzet gratis vervanging van elektroden en indien nodig de batterij*
Vervangende AED bij storing
Indien nodig bezoek van monteur op locatie na storingsmelding

* De regeling is bedoeld voor organisaties die niet als primair doel hebben om te worden ingeschakeld bij dit soort noodsituaties.
Ziekenhuizen, huisartsen, hulpverleningsdiensten, zorginstellingen en overheidsdiensten zijn uitgesloten omdat zij reeds een budget
hebben voor vervangende materialen.

| Onderhoudsplannen

