
ServicerapportALL-IN ONDERHOUD VERBANDDOOS

Met een all-in onderhoudscontract voor uw verbanddoos 

neemt Defibrion de gehele zorg voor uw verbanddoos over.  

Deze wordt tijdens elk onderhoudsbezoek schoongemaakt, 

gecheckt en gratis aangevuld door onze service medewerker. 

Zo voldoet u gegarandeerd aan de wetgeving en grijpt u 
nooit mis als u verbandmiddelen nodig heeft.

U betaalt eenmalig een bedrag voor de aanschaf van een 
nieuwe verbanddoos daarna een klein bedrag per maand 
voor het onderhoud en het aanvullen van de doos tijdens het 
onderhoudsbezoek. U betaalt niets extra voor de producten 
die bijgevuld of vervangen worden, het is een all-in contract 
zonder bijkomende kosten. 

Om te voorkomen dat de verbanddoos te vaak wordt geopend, raden 

wij u aan een pleisterdispenser bij de verbanddoos  te hangen. Wij 

bieden de mogelijkheid om deze aan uw onderhoudscontract toe te 

voegen. De pleisterdispenser wordt dan tijdens elk onderhoudsbezoek 
gecontroleerd en gratis bijgevuld. 

ONDERHOUD VERBANDDOZEN

Inspectie, reiniging en keuring op locatie

Gratis bijvullen van ontbrekende producten door de servicemedewerker

Opname van uw verbanddoos of verbanddozen in ons volgsysteem

ONDERHOUD PLEISTERDISPENSERS

Als u een onderhoudscontract voor uw AED heeft afgesloten bij Defibrion, kunt 
u eenvoudig één of meer verbanddozen aan dit contract toevoegen. Voor een
klein extra bedrag per maand voeren we de controle en het onderhoud op de
verbanddoos dan gelijktijdig uit met het onderhoud aan uw AED.

 www.defibrion.com



Naam 

Datum Handtekening   

VOOR AKKOORD

Het contract gaat in op de datum van ondertekening en geldt voor een periode van 5 jaar. 

Na deze 5 jaar wordt het contract jaarlijks stilzwijgend verlengd voor telkens een periode van 1 jaar.

Bedrijfsnaam 

Contactpersoon 

Adres 

Postcode & plaats 

E-mail    Telefoonnummer  

UW GEGEVENS

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.

KIES ÉÉN OF MEER VAN DE VOLGENDE 
PRODUCTEN

EENMALIGE 
AANSCHAFKOSTEN

AANTAL

Verbanddoos standaard € 38,95

HACCP-verbanddoos € 47,50

Sportverbanddoos € 49,50

Pleisterdispenser € 14,95

TYPE CONTRACT
ONDERHOUDSFREQUENTIE 

1 X PER JAAR*

ONDERHOUDSFREQUENTIE 

1 X PER 4 JAAR*

Vul het gewenste aantal in Prijs per jaar** Aantal Prijs per jaar** Aantal

All-in onderhoudscontract verbanddoos € 23,95 € 8,95

Toeslag voor sport- of HACCP-verbanddoos € 4,50 € 4,50

All-in onderhoudscontract pleisterdispenser € 9,95 € 2,50

 www.defibrion.com

BESTELFORMULIER

BTW-nummer:

* Kies de onderhoudsfrequentie die overeenkomt met de onderhoudsfrequenties van uw AED-onderhoudscontract
** De prijzen gelden alleen in combinatie met een AED-onderhoudscontract en zijn exclusief BTW.
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