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Aanvraag, tevens overeenkomst, voor gratis buitenkast  

(versie 6-10-2020) 
  
Ondergetekenden:  
  
Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort  
Postadres: A. Paulownalaan 8, 3818 GD Amersfoort  
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door een van haar bestuursleden;  
E-mail: info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl  
Telefoon: 033-833 0 833 (callcenter; u wordt teruggebeld door een vrijwilliger)  
Hierna: “het netwerk”  
  
En  
  

Bedrijfsnaam    
Naam    
Adres    
PC – Plaats    
E-mail adres    
Telefoon    

  
  
Eigenaar van de volgende AED   
Bij meerdere locaties onderaan de overeenkomst de andere AED’s opgeven. Nieuwe aanschaf: vermeld “Nieuwe AED wordt besteld”; 
na ontvangst van de nieuwe AED stuurt u ons deze gegevens toe.  
  

AED merk    
AED type    
Verloopdatum electroden    
Verloopdatum accu    

  
Locatie van de buitenkast (bij meerdere locaties onderaan de overeenkomst de andere locaties opgeven)  
  

Adres locatie     
Betreft:  
woonhuis/kantoorpand/zorginstelling?  

  

Details locatie (bijv. “naast voordeur”)    
Redelijk/goed verlicht en vindbaar?    
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Hierna “de AED-eigenaar”  
  
In deze overeenkomst betekent:  
- Buitenkast: Buitenkast merk Rotaid type Solid Plus Led Heat (met alarm), geleverd 

door Fuego in opdracht van het netwerk;  
- Oproepsysteem: het voor de gemeente Amersfoort geldende oproepsysteem 

HartslagNu (www.hartslagnu.nl) of een daarvoor later in de plaats gekomen 
systeem.  

- Fuego: Fuego BV te Tiel, https://fuego-bhv.nl (de leverancier van het netwerk).  
  
Komen het volgende overeen:  

1. De AED-eigenaar vraagt hierbij bij het netwerk een gratis buitenkast aan voor 
plaatsing van bovengenoemde AED op de locatie.   

2. Het netwerk beoordeelt de aanvraag. Indien de aanvraag gehonoreerd wordt 
stelt het netwerk gratis een buitenkast beschikbaar.   

3. De kast wordt bij levering eigendom van de AED-eigenaar, met inachtneming van 
de voorwaarden van deze overeenkomst.  

4. De AED-eigenaar installeert binnen vier weken na ontvangst van de buitenkast 
deze aan een buitenmuur of ander object op een zodanige wijze dat deze op 24/7 
basis zonder enige belemmering toegankelijk is voor burgerhulpverleners van het 
netwerk op een redelijk verlichte en voor buitenstaanders makkelijk vindbare 
plaats.   

5. De AED-eigenaar zorgt voor aansluiting van de buitenkast op een 
wandcontactdoos. Eventuele installatiekosten en kosten van stroomverbruik zijn 
voor rekening van de AED-eigenaar. Een vrijwilliger van het netwerk kan – op 
verzoek - hier gratis assistentie bij verlenen. 

6. De AED-eigenaar plaatst direct na installatie de hierboven genoemde AED in de 
buitenkast.  

7. De AED-eigenaar meldt de AED binnen twee weken na installatie aan bij het 
oproepsysteem via www.hartslagnu.nl onder opgave van de benodigde gegevens. 
De buitenkast wordt niet met een slot afgesloten. Er wordt slechts een breekzegel 
geplaatst. De AED-eigenaar meldt de aanmelding in het oproepsysteem bij 
info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl en stuurt een foto van de AED geplaatst 
in de buitenkast mee.  

8. Indien de AED-eigenaar niet binnen de genoemde tijd voldoet aan het bepaalde 
onder punt 4 tot en met 7 geeft hij de kast terug aan het netwerk voor plaatsing 
elders tenzij de AED-eigenaar tijdig overleg heeft gepleegd met het netwerk over 
de redenen van het uitstel en het netwerk daarmee akkoord gegaan is.  

9. De AED-eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het in goede orde houden van de 
AED (tijdig vervangen van batterijen en electroden) en controleren van de 
werking van de AED. Het systeem van HartslagNu waarschuwt tijdig voor het 



Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort                                                
   

De Stichting Reanimatienetwerk Amersfoort onderhoudt en beheert het netwerk van burgerhulpverleners bij reanimaties en van publiek toegankelijke AED’s in de gemeente Amersfoort in  
samenwerking met de Gemeente Amersfoort, de Regionale Ambulancevoorziening Utrecht (RAVU) en HartslagNu.nl      pagina 3  

verlopen van de ingevoerde uiterste datum op het laatst ingevoerde e-mailadres 
van de beheerder. 

10. De AED-eigenaar zorgt ervoor dat de AED en buitenkast werkend en toegankelijk 
blijft en zorgt ervoor dat de gegevens in het oproepsysteem juist blijven.   

11. Het netwerk levert gratis buitenzegels op verzoek. 
12. Het netwerk etst op verzoek de netwerk naam in de AED, brengt deze ook 

leesbaar en onleesbaar aan en brengt SDNA aan. Hierdoor wordt de AED bij 
verlies makkelijker terugvindbaar en minder aantrekkelijk voor diefstal.  

13. De AED-eigenaar is, na installatie en aanmelding van de AED bij 
www.hartslagnu.nl op ieder moment gerechtigd deze overeenkomst op te zeggen 
onder teruggave van de buitenkast met de daarbij behorende onderdelen binnen 
twee weken na de mededeling van de opzegging.   

14. Indien:   
a. om welke reden dan ook (waaronder begrepen het niet vervangen van 

electroden of accu’s na inzet of na de verloopdatum) de AED (of een 
vervangende AED) voor een periode van 3 maanden of langer niet 
beschikbaar is voor oproep door HartslagNu; of   

b. de buitenkast om welke reden dan ook niet meer op 24/7 basis vrij 
toegankelijk is gedurende een periode van 3 maanden of langer; of  

c. de AED-eigenaar verhuist naar een andere locatie binnen of buiten de 
gemeente Amersfoort;   

è meldt de AED-eigenaar dit per post of per e-mail aan het netwerk; en  
è draagt de AED-eigenaar, op eerste verzoek van het netwerk, uiterlijk binnen 

twee weken na het verzoek, de buitenkast met alle bijbehorende 
onderdelen daarvan, weer terug over aan het netwerk als de buitenkast naar 
de beoordeling van het netwerk beter elders ingezet kan worden.   

12. Indien de AED-eigenaar op grond van deze overeenkomst verplicht is de 
buitenkast terug te geven aan het netwerk en dit niet doet binnen twee weken na 
verzending van de mededeling daartoe, wordt de AED-eigenaar aan het netwerk 
een bedrag verschuldigd gelijk aan de oorspronkelijke kostprijs van de buitenkast, 
verminderd met een afschrijvingscorrectie uitgaande van een levensduur van 8 
jaar na datum ondertekening van deze overeenkomst.  

13. Het netwerk is bevoegd de staat van de buitenkast en de AED te controleren; 
haar stickers op de kast te plakken en de locatie van de kast te vermelden op haar 
netwerkkaart van Amersfoort en die kaart te publiceren en te delen met derden. 
Het netwerk beheert de gegevens van het AED-netwerk in Amersfoort en kan evt. 
de gegevens muteren of de AED op niet-actief in het systeem zetten indien de 
AED naar de mening van het netwerk niet inzetbaar is. Het netwerk kan eventueel 
onjuiste gegevens (maar niet het e-mailadres en wachtwoord van de beheerder) 
op eigen initiatief of op verzoek bijwerken in het systeem van HartslagNu.  

14. De AED-eigenaar werkt mee aan ieder redelijk administratief verzoek van het 
netwerk verband houdende met de verplichtingen voortvloeiend uit de subsidie 
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die het netwerk ontvangt van de gemeente Amersfoort ter financiering van dit 
project.  

15. De AED-eigenaar verklaart bevoegd te zijn de buitenkast op/aan het 
gebouw/object te plaatsen en op de elektriciteit aan te sluiten.  

16. Voor bedrijven/instellingen: De AED-eigenaar verklaart bevoegd te zijn tot 
rechtsgeldige vertegenwoordiging van het bedrijf/instelling.  

 
Wensen over de installatie van de buitenkast (aankruisen wat verlangd wordt) 
  
o   AED-eigenaar installeert de buitenkast zelf; OF  
o   AED-eigenaar verzoekt om installatie door een vrijwilliger van het netwerk (indien 
capaciteit beschikbaar is). (Uitgangspunt: er is een wandcontactdoos aanwezig en ruimte 
voor plaatsing van een binnen trafo direct achter de beoogde locatie van de buitenkast).  
 
o   AED-eigenaar verzoekt om etsen, aanbrengen van de netwerk naam en toepassing 
van SDNA ten behoeve van diefstalpreventie en terugplaatsen van de AED; 
o   AED-eigenaar verzoekt om een set breekzegels 
 
Getekend, te Amersfoort        Aanvraag gehonoreerd,  
  
Datum: ___________________      Datum: ___________________  
  
  
  
  
AED-eigenaar           Netwerk  
              Naam bestuurslid:   
  
  


