Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort
Kortingsvoorwaarden RNA18-1
Dit zijn de volledige voorwaarden voor korting op basis van de bestelcode RNA18-1.
Door een bestelling te plaatsen bij Fuego BV (hierna “Fuego”) met gebruikmaking van de kortingsregeling
welke Fuego is overeengekomen met de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort (hierna “de Stichting”)
via bestelcode RNA17, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden, welke gelden in aanvulling op de
algemene voorwaarden van Fuego, en welke mede zijn bedongen ten behoeve van de Stichting en de
beheerder van Lifelink (als beding ten behoeve van derden):
Algemeen
1. U wijst een contactpersoon aan, met email adres en mobiel telefoonnummer; deze gegevens komen
in het Lifelink systeem te staan of in een apart systeem dat de Stichting bijhoudt voor apparatuur
waarvoor geen Lifelink beschikbaar is. U houdt deze gegevens up-to-date. U gaat akkoord dat de
Stichting direct met deze contactpersoon contact opneemt bij storingen, inzet, vragen, etc. U geeft de
Stichting toestemming dit mailadres op te nemen in haar mailingbestand met als doel uw
contactpersoon op de hoogte te houden van ontwikkelingen in het netwerk of ten aanzien van de
AED/buitenkast. De contactpersoon kan zich te allen tijde afmelden voor deze mails.
2. U verleent medewerking aan vragen en/of bezoeken van de wijkteams van de Stichting om de
locatiegegevens te controleren, de toestand van AED/buitenkast te controleren etc.; dit in het belang
van het verzekeren van de beschikbaarheid van het netwerk. De leden van het wijkteam kunnen, voor
dit doel, openbare gedeelten van uw terrein of uw gebouw betreden gedurende normale werktijden.
3. Uw bestaande of de door u bestelde AED meldt u direct aan bij HartslagNu met een locatie in de
gemeente Amersfoort, zodat deze beschikbaar is voor burgerhulpverleners van dit netwerk in
Amersfoort. Op deze aanmelding zijn de voorwaarden van HartslagNu van toepassing. U houdt de
gegevens van de aangemelde AED bij HartslagNu up-to-date. U meldt bij voorkeur (niet verplicht,
maar wel gewenst) de AED ook direct aan bij aed4.eu van het Rode Kruis en houdt deze gegevens upto-date.
4. U gaat akkoord met de verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens en de gegevens verzameld
over of door de AED door Fuego, de beheerder van Lifelink, de Stichting en haar bestuur,
medewerkers en vrijwilligers, uitsluitend voor doeleinden van het beheer van het publieke netwerk
welke de Stichting onderhoudt. Noch Fuego, noch de Stichting zullen deze gegevens voor andere
doeleinden gebruiken.
5. U bent ervan op de hoogte dat de Stichting tot doel heeft het opzetten, beheren, onderhouden en
uitbreiden van een publiek netwerk van burgerhulpverleners en AED’s in Amersfoort, op basis van een
overeenkomst met de Gemeente Amersfoort. De Gemeente Amersfoort heeft op haar beurt een
overeenkomst gesloten met de Regionale Ambulancevoorziening Utrecht (RAVU). De RAVU heeft een
overeenkomst gesloten met HartslagNu. De burgerhulpverleners en AED’s welke mede door
inspanning van de Stichting worden geworven ten behoeve van het netwerk zijn in beginsel alleen
aangesloten en geregistreerd bij HartslagNu en worden opgeroepen door de meldkamer van de
RAVU. De Stichting heeft derhalve geen rol in een concrete inzet. Zij zal zich ervoor inspannen, onder
meer door voorlichting van de burgerhulpverleners via de gebruikershandleiding en door instructies
aan haar wijkteams, dat zo zorgvuldig mogelijk wordt omgegaan met de door u aangemelde AED en
de buitenkast (indien van toepassing), de terug bezorging van de AED na inzet of na verlies/diefstal en
het opnieuw inzet gereed maken daarvan (dan wel het informeren van u als eigenaar dat de AED inzet
gereed gemaakt dient te worden). De Stichting heeft echter niet onder alle omstandigheden de
informatie of de middelen welke hiervoor nodig zijn (met name als het om een bestaande AED gaat
die niet communiceert via Lifelink of deze verbinding niet functioneert). De Stichting kan hierover
geen garanties geven en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de AED of
buitenkast, verlies of diefstal, noch voor de kosten van vervanging van electroden of accu’s, noch voor
andere schade welke u zou kunnen leiden door het inzetten of het niet-inzet gereed zijn van de AED of
het niet langer effectief zijn van het netwerk door welke oorzaak dan ook.
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6.

7.

8.

U bent bereid personen binnen uw organisatie (met name BHV-ers) of bewoners folders te
verstrekken en/of op andere manier aan te moedigen om een reanimatiecursus te volgen en zich aan
te melden bij HartslagNu als burgerhulpverlener.
Alle klachten, storingen, garantie-aanspraken ten aanzien van de bestelde apparatuur dienen gericht
te worden aan Fuego dan wel, in overeenstemming met de toepasselijke garantievoorwaarden, de
fabrikant. Reparaties van de apparatuur of buitenkast buiten garantie komen voor uw rekening. De
Stichting kan hierbij op verzoek bemiddelen, maar heeft geen eigen verantwoordelijkheid ter zake
tegenover u.
Indien de Stichting het beheer van het netwerk beëindigt en overdraagt aan een opvolgende
beheerder, gelden alle verplichtingen die u aangaat tegenover deze opvolgend beheerder van het
netwerk. Indien HartslagNu opgaat in een andere organisatie of de RAVU besluit met een andere
organisatie een overeenkomst aan te gaan voor inzetalarmering dient voor HartslagNu in deze
voorwaarden gelezen te worden de naam van deze andere organisatie.

Als u de aanbevolen AED bestelt via de kortingsregeling:
1. U gaat akkoord met opname van de AED door Fuego BV in het Lifelink systeem, waarbij de Stichting
toegang krijgt tot de volledige gegevens betreffende de AED, inclusief locatiegegevens en
contactgegevens van de eigenaar/contactpersoon en/of alerts ontvangt in geval van storing, verlopen
geldigheidsduur electroden/accu, inzet en alle andere gegevens welke nodig of behulpzaam zijn bij
het in stand houden van het netwerk in Amersfoort.
2. U gaat ermee akkoord dat na inzet, indien dit technisch en qua timing mogelijk is, de door de AED
verzamelde gegevens (waaronder begrepen ECG-data) wordt uitgelezen, ingezien en/of verstrekt aan
medische hulpverleners (ambulancedienst en/of ziekenhuis) uitsluitend ten behoeve van de
behandeling van de patiënt voor wie de AED is ingezet indien zulks naar het oordeel van de
ambulancedienst of de behandeld arts wenselijk is voor een goede behandeling van de patiënt.
3. U dient de AED zo te plaatsen dat deze wifi en/of 3G bereik heeft (niet in metalen kasten, in volledig
betonnen ruimtes of nabij storingsbronnen), dit om de verbinding met het Lifelink systeem in stand te
houden. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van eventuele verbindingskosten met Lifelink.
4. U gaat ermee akkoord dat de firmware van de AED zo mogelijk over-the-air wordt bijgewerkt naar de
nieuwste versie door personeel van Fuego, Physio Control of vrijwilligers werkzaam voor de Stichting.
Als u óók een buitenkast of alléén een buitenkast (voor een al aanwezige AED) bestelt via de
kortingsregeling:
1. U plaatst de buitenkast zodanig dat deze 24 uur per dag 7 dagen per week toegankelijk is, in ieder
geval voor onze burgerhulpverleners. Het liefst voor eenieder die kan reanimeren.
2. Indien u zou besluiten de toegang tot de buitenkast af te sluiten middels een pinslot, verplicht u zich
de juiste pincode te vermelden in de locatiegegevens in het HartslagNu systeem (“pincode: ####”) en
in Lifelink.
3. Het is uw verantwoordelijkheid de locatie van de buitenkast zo te kiezen dat het risico van diefstal
en/of beschadiging en/of andere vormen van vandalisme zo gering mogelijk is en de AED/buitenkast
te verzekeren en verzekerd te houden. (NB: een AED in een buitenkast valt niet altijd onder uw
inboedel of opstalverzekering; u dient dit zelf te verifiëren met uw verzekeraar en zo nodig een
aanvullende verzekering af te sluiten. Fuego kan adviseren en/of bemiddelen bij het afsluiten van een
dergelijke AED-verzekering.) Het advies is om een locatie te kiezen met voldoende sociale controle,
goede verlichting en/of welke met camera’s bewaakt is.
4. De kosten van elektriciteitsverbruik en/of batterijvervanging voor de voeding van verwarming en/of
verlichting en/of alarm zijn voor uw rekening, ook als batterijen door de wijkteams van de Stichting
vervangen zijn.
5. Indien u gebruik maakt van een door de Stichting aangedragen installateur, gaat u een directe
overeenkomst met de installateur aan. De Stichting bemiddelt slechts in de zin dat zij een installateur
suggereert die op de hoogte is met de buitenkast die de Stichting aanbeveelt. De Stichting is niet
aansprakelijk voor het onjuist installeren, of voor enige schade welke door de installateur veroorzaakt
is.
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De Stichting zal:
1. In samenwerking met Fuego, u proberen zoveel mogelijk te ontzorgen op het punt van het beheer en
inzet gereedhouden van de AED.
2. Op uw verzoek, folders, posters en ander materiaal beschikbaar stellen, voor zover de Stichting
daarover beschikt, voor de werving van burgerhulpverleners.
3. Op uw verzoek, informatie verstrekken over aanbieders van reanimatiecursussen en, zo mogelijk, u
helpen met het organiseren (in de vorm van bemiddeling) dat een reanimatiecursus wordt gegeven in
uw organisatie door een erkende aanbieder.
4. Op uw verzoek materiaal aanleveren voor opname in een nieuwsbrief van uw organisatie, een
voordracht houden voor personeel, directie, aandeelhouders, leden, etc. over nut en noodzaak van
spoedige hulpverlening bij vermoede circulatiestilstand en de inzet van AED’s.
5. Op uw verzoek uw organisatie vermelden als Samenwerkende Partner van de Stichting in uitingen van
de Stichting: dit geldt alleen als u zowel de door de Stichting aanbevolen AED als buitenkast op een
voor het publiek toegankelijke plaats geïnstalleerd heeft.
6. U uitnodigen voor bijeenkomsten welke de Stichting van tijd tot tijd kan organiseren over het netwerk
in Amersfoort of andere ontwikkelingen op het gebied van reanimatie en AED’s.
7. Uw contactpersoon op de hoogte stellen van alerts welke zij ontvangen heeft over (inzet van) uw AED
en/of de actie die de Stichting via haar wijkteams genomen heeft.
8. Op uw verzoek nadere informatie verstrekken over de inzet van uw AED waar deze informatie haar
bekend is of publiekelijk beschikbaar is. NB: De Stichting beschikt, om privacy redenen, niet over
informatie over de toestand van een patiënt die door burgerhulpverleners is gereanimeerd of waarbij
uw AED is ingezet.
9. Op uw verzoek bemiddelen, u adviseren of ondersteunen, daar waar mogelijk, bij vragen over of
problemen met uw AED of de buitenkast, en daartoe gebruik maken van haar netwerk van relaties.
Contactgegevens Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort:
Secretariaatsadres: Anna Paulownalaan 8, 3818 GD Amersfoort
Algemene informatie: www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl of info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl
PR en fondsenwerving: fondsenwerving@reanimatienetwerk-amersfoort.nl
Operationele zaken betreffende het netwerk: wijken@reanimatienetwerk-amersfoort.nl
Telefoonnummer: 033-833 0 833 (dag en nacht bereikbaar)
De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort is aangewezen als een Algemene Nut Beogende Instelling
(ANBI) door de Belastingdienst onder nummer RSIN 8565 41 163/KvK 66412234.
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