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In geval van nood wilt u er zeker van zijn dat een AED goed 
functioneert. Periodiek onderhoud en tijdige vervanging van batterij 
en elektroden is daarom noodzakelijk. In een noodsituatie kan dit 
het verschil maken tussen leven en dood. We bieden daarom drie 
verschillende onderhoudspakketten aan voor AED’s*, variërend van 
4-jaarlijks basisonderhoud tot volledige ontzorging.

Jaarlijks onderhoud 
voor uw AED 

Het complete onderhoud van  
uw AED in vertrouwde handen.

ONDERHOUD
AED SERVICE 

BASIS
AED SERVICE

 PLUS
AED SERVICE 
PREMIUM

Inspectie en onderhoud door monteur op locatie voor AED en 
wandkast

4-jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

Gratis vervanging batterij en elektroden (PadPak) zowel periodiek 
als na inzet

Helpdesk voor ondersteuning bij vragen en storingen

Uitleesservice van de AED data (ECG, event log) na een inzet

Gratis vervangende AED bij een defect**

Bewaking van de houdbaarheidsdatum van de batterij en 
elektroden (PadPak)

Registratie van uw AED in ons zorgsysteem 

Installatie van de AED op uw locatie 
Nee Nee

Jaarlijkse AED-instructie voor het hele team
Nee Nee

Prijs per jaar Excl. BTW (5-jarig contract) € 75,00 € 135,00 € 240,00

Prijs per maand Excl. BTW (alleen i.c.m. AED lease) € 6,25 € 11,25 € 20,00

*  Bovenstaande tabel geeft de prijzen weer voor onderhoud van HeartSine AED’s. Wilt u graag de prijzen voor onderhoud van een ander merk AED  

 ontvangen? Neem contact met ons op en we voorzien u graag vrijblijvend van een offerte.

** Uitzondering: bij een eventuele terugroepactie van de fabrikant kunnen we u niet voorzien van een vervangende AED. Klanten met een Service   

 Plus of Premium contract krijgen wel voorrang bij de afhandeling van een terugroepactie en worden als eerste geholpen.



Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van een onderhoudsafspraak.

Bedrijfsnaam    Klantnummer  

Contactpersoon  

Adres  

Postcode & plaats  

E-mail    Telefoonnummer  

Bent u geïnteresseerd in één van onze onderhoudsabonnementen? Vult u dan uw gegevens in op 
onderstaand formulier. Jaarlijks controleert de servicemonteur met u of de gegevens nog actueel zijn. 
Van het onderhoud wordt per AED een dossier bijgehouden, zodat u na een inzet kunt aantonen dat 
u uw AED goed heeft laten onderhouden. Voorafgaand aan het onderhoud wordt per locatie contact 
opgenomen om een afspraak te maken. Ieder onderhoudsabonnement heeft een duur van 5 jaar. 
U ontvangt jaarlijks vooraf een factuur. Voor alle correspondentie over uw AED zullen we gebruik maken 
van de onderstaande contactgegevens. Maakt u gebruik van AED lease? Dan kunt u ook maandelijks 
betalen via automatische incasso.

ServicerapportBESTELFORMULIER AED ONDERHOUD

Type       Aantal  

Naam  

Datum  Handtekening   

AED GEGEVENS

GEGEVENS AED-LOCATIE (INDIEN AFWIJKEND VAN BOVENSTAAND ADRES)

VOOR AKKOORD

Bedrijfsnaam    Klantnummer  

Contactpersoon  

Factuuradres  

Postcode & plaats  

E-mail    Telefoonnummer  

BTW nummer  

Betalingsopties

UW GEGEVENS
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Stuur dit formulier naar Defibrion per mail: info@defibrion.nl

Op al onze leveringen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden via onze website en zijn gedeponeerd 

bij de KvK te Groningen onder nummer 02065683.

AED SERVICE

  AED SERVICE BASIS           AED SERVICE PLUS           AED SERVICE PREMIUM

  Per jaar (factuur)             Automatische incasso (maandelijks, alleen i.c.m. AED lease)

AED SERVICE


