
Met een Philips AED bespaar je wel tot € 1000,- aan servicekosten, want een Philips 
AED heeft geen periodieke controle nodig van een monteur. Iedere dag, week en 
maand voert de AED automatisch een zelftest uit waarbij alle belangrijke componenten 
worden gecontroleerd. Je bent altijd verzekerd van een werkende AED.  Is er een 
probleem? Dan gaat de AED piepen.

Waarom hebben we dan toch service & onderhoudspakketten? Omdat dat er meer komt kijken bij de 

aanschaf van een AED dan het vervangen van materialen. Wij staan bijvoorbeeld 24/7 voor je klaar als 

je een storing hebt of de AED is ingezet op een slachtoffer. Wij ontzorgen jou!

Bij onze pakketten heb je geen onverwachte en onnodige kosten. Je betaalt alleen voor wat je écht 

nodig hebt! 

Wij hebben drie service & onderhoudspakketten. Voor deze pakketten ontvang je ieder jaar

een factuur.

Je kunt er ook voor kiezen om in één keer het bedrag te betalen voor ons All-In pakket. Dit doe je voor een 

periode van 5 of 10 jaar. Geen jaarlijkse facturen, maar in één keer ontzorgd voor de aankomende jaren.

Extra services, beschikbaar voor iedereen die geen ProCardio service & onderhoudspakket heeft maar wel 

in het bezit is van een Philips AED.

SERVICE & ONDERHOUD PHILIPS AED’S

AED uitlezen op locatieAED uitlezen op kantoor Eerste hulp bij storing Training op locatie

Service &
onderhoud

All-In

5 jaar service
& onderhoud

In 1x klaar
voor 5 jaar

10 jaar service
& onderhoud

In 1x klaar
voor 10 jaar

Service &
onderhoud

All-In +

Service &
onderhoud

Basic



Storing 
• Wij zijn 24/7 bereikbaar als de AED een  
 storing heeft
• Wij komen langs op jouw locatie om de  
 storing te verhelpen
• Lukt dit niet? Dan krijg je tijdelijk een  
 vervangende AED zodat je nooit   
 zonder zit
• Inclusief voorrijkosten en arbeidsloon

Inzet
• Wij zijn 24/7 bereikbaar na een inzet
• Wij komen langs op jouw locatie om de  
 AED en de Snelle Interventiekit weer
 gebruiksklaar te maken
• Uitlezen van de AED
• ECG gegevens beschikbaar stellen voor de  
 behandelend arts
• Kunnen wij de AED ter plaatse niet   
 gebruiksklaar maken en uitlezen? Dan krijg  
 je tijdelijk een vervangende AED zodat je  
 nooit zonder zit 
• Psychologische ondersteuning na een inzet 
• De kosten voor nieuwe elektroden na een  
 inzet kunnen worden gedeclareerd  
• Inclusief voorrijkosten en arbeidsloon

Regulier onderhoud
• Automatische toezending nieuwe   
 elektroden en batterij per pakketpost 
• Deze kan je gemakkelijk zelf vervangen,  
 wij hoeven hier niet voor langs te komen
• Voor deze materialen krijg je een factuur

Algemeen 
• Gratis telefonische helpdesk voor al je  
 vragen
• Opname in onze database
• 8 jaar Philips fabrieksgarantie op de  AED
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• Alle materiaalkosten voor regulier
 onderhoud zijn inbegrepen
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 vragen
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• 8 jaar Philips fabrieksgarantie op de  AED
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Regulier onderhoud
• Wij komen langs op locatie om de
 materialen voor regulier onderhoud te  
 vervangen
• Indien gewenst, ontvang je dan ook een  
 schriftelijk keuringsrapport 
• Alle materiaalkosten voor regulier  
 onderhoud zijn inbegrepen

Algemeen 
• Gratis telefonische helpdesk voor al je  
 vragen
• Opname in onze database
• 8 jaar Philips fabrieksgarantie op de  AED

Optioneel te boeken 
Een opfristraining van 60 minuten. Deze kan 
zowel eens per jaar of eens per twee jaar 
plaatsvinden.
 
• 1x per jaar € 95,- p/j
• 1x per twee jaar € 50,- p/j

SERVICE & ONDERHOUDSPAKKETTEN

Service &
onderhoud

Basic
€ 50,- p/j

incl. BTW

Service &
onderhoud

All-In
€ 140,- p/j

incl. BTW

Service &
onderhoud

All-In +
€ 180,- p/j

incl. BTW

Geen periodieke controle van monteur nodig. Alleen betalen voor wat je écht nodig hebt!

Plus 2 jaar Philips fabrieksgarantie! 
8 jaar ‘normale’ garantie + 2 jaar = 10 jaar garantie! 

Wil je geen jaarlijkse factuur maar in één 
keer worden ontzorgd voor 5 of 10 jaar? 
Dat kan! Het bovenstaande pakket kun je 
extra voordelig aanschaffen.

• 5 jaar service & onderhoud (afkoop)
 € 349,- (incl. BTW)

• 10 jaar service & onderhoud (afkoop)
 € 699,- (incl. BTW)

https://www.procardio.nl/aed/aed-service.php


AED uitlezen op kantoor 
Je hebt geen service & onderhoudspakket bij ProCardio maar 
wilt wel graag je Philips AED laten uitlezen.

Dat kan! 

Je kunt langskomen op ons kantoor in Eemnes. Wij lezen hem 
graag voor je uit. Je kunt hierop wachten onder het genot van 
een kopje koffie of thee.

€ 75,-

Betalingsmogelijkheden: Tikkie op kantoor

AED uitlezen op locatie 
Je hebt geen service & onderhoudspakket bij ProCardio maar 
wilt wel graag je Philips AED laten uitlezen.

Dat kan! 

Wij komen naar jouw locatie en zullen ter plaatse de AED 
uitlezen. Je kunt hierop wachten.

€ 250,-

Betaling: op factuur

Eerste hulp bij storing 
Je hebt geen service & onderhoudspakket bij ProCardio maar 
jouw Philips AED heeft een storing. Wij kunnen de storing voor 
je verhelpen en bieden in de tussentijd een leen AED aan. Op 
deze manier zit je nooit zonder. 

Voorwaarde:  de AED valt nog binnen de fabrieksgarantie. 
Alleen geldig voor Philips AED’s. AED lenen voor maximaal
4 weken. 

€ 250,-

Betaling: op factuur

EXTRA SERVICES

AED
uitlezen op 

kantoor

€ 75,-
incl. BTW

€ 250,-
incl. BTWAED

uitlezen op 
locatie

€ 250,-
incl. BTWEerste

hulp bij
storing

Training op locatie 
Je hebt geen service & onderhoudspakket bij ProCardio, maar 
je wilt wel graag een AED & reanimatie training. Binnen 90 
minuten leer je alles over de Philips AED en ken je de basisbe-
ginselen van reanimatie. Je zelfvertrouwen vergroot en omdat 
je weet hoe je moet handelen kan je de overlevingskansen van 
het slachtoffer vergroten tot wel 90%.

De training is geschikt voor een groep tot 20 personen en 
vindt plaats op jouw locatie. Je kunt de training boeken op 
werkdagen tussen 8:30 – 17:30 uur. Tegen een bijbetaling zijn 
avonden en weekenden ook mogelijk. 

€ 250,-

Toeslag
• Aanvang eerder of later op maandag t/m donderdag: € 60,50
• Vrijdagavond of het weekend: € 121,00

Betaling: op factuur

€ 250,-
incl. BTW

Training
op locatie

Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW. De getoonde prijzen gelden onder voorbehoud 
van typefouten en prijswijzigingen. Jaarlijkse indexactie service prijzen o.b.v. inflatie- 
cijfers van het CBS. Voor vervangende materialen wordt de prijslijst van Philips van dat jaar 
gehanteerd. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Servicecontract wordt per 
kalenderjaar gefactureerd. Opzegging 31 dagen voor einde jaar.


	Knop 1: 


