
AEDzeker®
De zekerheid van een goed werkende AED

Contractformulier

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

Gelieve dit formulier ingevuld retour te sturen naar:  
AEDvoordelig, August de Boeckstraat 1 bus 5, 9100 Sint-Niklaas of verkoop@aedvoordelig.be

UW GEGEVENS

GEGEVENS AED

LOCATIE AED (INDIEN AFWIJKEND)

ONDERTEKEND VOOR AKKOORD

GEWENST SERVICECONTRACT

Bedrijfs- of verenigingsnaam:

Merk/type AED:

Bezoekadres:

Adres:

Naam: Handtekening:

Serienummer AED:

Contactpersoon:

Specifieke plaats van de AED:

Meer informatie over de verschillende mogelijkheden vindt u in de AEDzeker® brochure en op www.aedvoordelig.be.

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Postcode:

Postcode:

Betaling per jaar

Betaling voor 5 jaar

Betaling voor 10 jaar

1e jaar gratis* bij aanschaf  
van een AED

Extra korting* op de  
normale jaarprijs

Extra korting* op de  
normale jaarprijs

Datum:

Vervaldatum elektroden:

Plaats:

Plaats:

Vervaldatum accu:

Aankoopdatum AED:

* Stuur voor deze actie het contractformulier ondertekend retour binnen 4 weken na aankoop van uw AED Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

AEDzeker®  
Basis

AEDzeker®

Basis inclusief
AEDzeker®  

Plus
AEDzeker®  

All-in



VOORWAARDEN AEDzeker®

• Het AEDzeker® contract gaat in op het moment van aanschaf 
van de AED of, indien de AED meer dan 4 weken geleden is 
aangeschaft, op een nader overeengekomen moment.

• Het jaarcontract wordt ieder jaar stilzwijgend met 1 jaar verlengd.

• Het jaarcontract is ieder jaar schriftelijk opzegbaar uiterlijk  
2 maanden voor het einde van het contractjaar.

• De AEDzeker® contracten voor 5 en voor 10 jaar eindigen auto- 
matisch na afloop van het 5e respectievelijk het 10e contractjaar.

• De kosten van het jaarcontract worden jaarlijks vooraf  
gefactureerd. De facturering loopt niet altijd gelijk met de  
jaarlijkse onderhoudsbeurt van de AED bij u op locatie als u  
een AEDzeker® Plus of All-in servicecontract heeft. De betalings- 
termijn bedraagt 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

• De kosten van het AEDzeker® contract voor 5 en voor 10 jaar 
worden direct bij het bestellen van deze service geheel  
gefactureerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen,  
tenzij anders is overeengekomen.

• Uw gegevens (naam, adres, woonplaats, mailadres en telefoon-
nummer) en de gegevens van de AED (merk, type en serie- 
nummer) worden in de database van AEDvoordelig geregi- 
streerd. De gegevens in de database worden met de hoogst 
mogelijke zorgvuldigheid behandeld en worden alleen voor 
servicedoeleinden gebruikt. Privacy wordt gewaarborgd.

• U ontvangt 10 jaar garantie op een werkende AED vanaf het 
bouwjaar van de AED, onder voorwaarde dat uw AED mini- 
maal 5 jaar bij AEDvoordelig in onderhoud is en dat u de AED 
zorgvuldig, conform de bestemming en in overeenstemming 
met de garantievoorwaarden gebruikt of laat gebruiken. Als uw 
AED defect raakt, dan zorgt AEDvoordelig voor reparatie of een 
vervangende AED.

• Het ter beschikking stellen van een tijdelijke leen-AED bij storing, 
diefstal of na een inzet, wordt gekwalificeerd als bruikleen, 
hetgeen onder meer betekent dat de AED eigendom blijft van 
AEDvoordelig en dat alle voorwaarden van AEDzeker® ook van 
toepassing zijn op de leen-AED.

• De leen-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 leen-AED in rekening  
te brengen.

• Het AEDzeker® contract heeft geen betrekking op schade die 
niet direct het gevolg is van technische mankementen van de 
AED of accessoires.

• Het AEDzeker® contract is geen diefstalverzekering.

• AEDvoordelig kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het 
defect raken van een AED of het niet functioneren van een AED 
voor of tijdens een reanimatie. 

• Om in aanmerking te komen voor gratis nieuwe elektroden na 
een inzet van uw AED, dient u binnen een week na de inzet de 
datum en het tijdstip en het adres van de locatie van de re- 
animatie aan AEDvoordelig door te geven. Indien de reanimatie 
niet bekend is bij de Regionale Ambulancevoorziening, zullen de 
kosten alsnog in rekening worden gebracht.

• AEDvoordelig behoudt zich het recht voor om de kosten van 
elektroden en accu bij bovengemiddeld gebruik van de AED 
alsnog in rekening te brengen.

• Bij niet-nakoming van uw betalingsverplichting is AEDvoordelig 
bevoegd het AEDzeker® contract te ontbinden, waarbij zij niet 
gehouden is enige daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

• U blijft eindverantwoordelijk voor het goed gebruik, de goede 
opslag van en de goede zorg voor de (leen-)AED. AEDvoordelig 
is daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

• AEDvoordelig is niet aansprakelijk voor schade toegebracht 
door de AED met toebehoren aan personen en aan eigen- 
dommen van derden en/of voor indirecte schade. Hier wordt 
onder meer onder verstaan: gevolgschade, immateriële schade 
(aan derden), gederfde winst, gemiste besparingen en schade 
door bedrijfsstagnatie of letselschade aan derden (bijvoorbeeld 
het slachtoffer).

• Voor zover AEDvoordelig aansprakelijk zou zijn voor enigerlei 
schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag  
van uitkering dat door haar verzekeraar in voorkomend geval 
wordt uitgekeerd.

• Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van AEDvoordelig. 
Deze zijn te downloaden op de website van AEDvoordelig.be.
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