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Kosten 2017 2018 2019 2020 2021

ProCardio standaard service standaard standaard standaard standaard standaard

Gratis ondersteuning bij vragen of ondersteuning over apparatuur, inzet, storingen, wetgeving,

accessoires, vervangende onderdelen, bestellingen, software update's, nieuwe richtlijnen, etc…

De AED wordt opgenomen in onze database. Wij informeren u wanneer de elektroden en/of batterij vervangen moeten worden.

Bij storingen aan uw AED hebt u recht op Philips fabrieks garantie (ProCardio handelt dit natuurlijk voor u af)

Service 1a:  Service bij inzet & storingen gratis 40        40        40        40        

ProCardio standaard service, plus:

-7 dagen per week, 24 uur per dag, melding doen van een AED-inzet of een storing aan uw AED

- uitlezing van de AED, de ECG gegevens worden aan de artsen ter beschikking gesteld

- psychologische ondersteuning van de hulpverleners

- direct geheel opnieuw gebruiksklaar maken van de AED

- indien nodig levering van een vervangende AED, zodat u nooit zonder zit

- ProCardio kan dankzij de eigen ondersteunende dienst deze service altijd persoonlijk 24/7 op uw locatie uitvoeren.

Binnen deze service worden alleen de verbruiksartikelen (indien van toepassing) apart afgerekend

Service 1b: Automatische vervang service -       64        234       

ProCardio standaard service, plus:

- geen vaste jaarlijkse kosten

- eens per 2 jaar automatische toezending van nieuwe electrode-cassette ( € 64 per 2 jaar)

- eens per 4 jaar automatische toezending van nieuwe batterij (€ 167,50 per 4 jaar)

Service 2: Service bij Inzet, storingen + Automatische vervang service gratis 55        110       110       110       

Alles zoals onder Service 1a & 1b, plus;

- deze Service is inclusief alle kosten voor vervangende materialen behorende bij regulier onderhoud

- de kosten zijn gelijkmatig verdeeld over alle jaren

NB: deze service is inclusief alle materiaalkosten voor regulier onderhoud

Service 3: Full service, u hoeft niet naar uw AED om te kijken gratis gratis 145       145       145       

Alles zoals onder Service 2, plus;

- de vervanging van de materialen wordt door ProCardio op locatie van de klant uitgevoerd

- schriftelijk keuringsrapport van de AED

NB: deze service is inclusief alle materiaalkosten voor regulier onderhoud

Optie bij Service 3: Instructie op locatie jaarlijks nvt 95        95        95        95        

- jaarlijkse of eens per 2 jaar AED herhaal-instructie op locatie eens per 2 jaar nvt 50        50        50        50        
 - volledige instructie over werking AED

-  omvat tevens basis-beginselen reanimatie

-  interactieve training waarbij medewerkers d.m.v. oefenpop zelf mogen oefenen

- op de oefenpop wordt een echte stroomstoot toegediend

- alle deelnemers reanimeren op de oefenpop

- training wordt gegeven op uw locatie

- de genoemde prijs is per groep/sessie (max 20 personen per groep)

Optie's:

Extra electrode-cassette: eens per 2 jaar toezending (service 1 & 2) / plaatsing (service 3) -       64        64        

Kinder electrode-cassette: eens per 2 jaar toezending (service 1 & 2) / plaatsing (service 3) -       110       110       

Alarmkast met licht/geluid (in combinatie met service 3): controle & vervanging van de back-up batterij (indien nodig) de controle is gratis, materiaalkosten worden doorberekend

Alle prijzen in euro Betaling van de service factuur kan op 2 manieren:

AED, electroden en batterij exclusief 6% btw - automatische incasso

Service, training en kasten exclusief 21% BTW - op factuur (betalingstermijn 14 dagen)

Jaarlijkse indexatie service prijzen obv inflatiecijfer CBS Alle service overeenkomsten worden per kalenderjaar in rekening gebracht.

Voor vervangende materialen wordt de prijslijst van Philips van dat jaar gehanteerd Opzegging van de overeenkomst uiterlijk 31 dagen voor het einde van het kalenderjaar.

 


