Onderhoudsplan
Uw AED altijd inzetbaar en verzekerd tegen diefstal
Sluit een onderhoudsplan af, al dan niet in combinatie met een diefstalverzekering.
NMS biedt diverse onderhoudsplannen aan; zeer compleet en tegen een scherpe prijs. Zo heeft u een
AED die altijd goed functioneert en bovenal, inzetbaar is.
Voor het afsluiten van een onderhoudsplan en AED-diefstalverzekering:

•
•
•
•

Maak een keuze uit onze onderhoudsplannen
Vul het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in en onderteken het
Stuur een kopie van het inschrijfformulier op naar onderhoud@nms.be
Na ontvangst van het inschrijfformulier gaat het onderhoudsplan direct in
(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 onze shop.
• 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 AEDdiefstalverzekering af, dan profiteert u van een jaarlijkse korting.

Onderhoudsplan
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 AEDdiefstalverzekering 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 koud testen. 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.

Onderhoudsplan
Inschrijvingsformulier
o
o
o

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).
NMS zal u hiervan in dit geval
tijdig op de hoogte stellen. U
heeft het recht binnen 14 dagen
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.
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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? stuur een e-mail naar onderhoud@nms.be. Wij helpen u graag verder.

AED Extra +

Prijs per AED (ex. BTW)

AED Standaard

AED Extra

Wandkast
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€89,- per
jaar

€210,- per
jaar

€240,- per
jaar

Algemeen
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.

