
 

REANIMATIEPOPsupport 
voorwaarden & condities 

 

Uw trainingsmaterialen staan aan de basis van een effectieve hulpverlening! 

Uw reanimatiepoppen zijn uw visitekaartje. Ze vormen een belangrijke sleutel tot het succesvol trainen 

van enthousiaste hulpverleners en bieden u de kans u te onderscheiden van de collega opleiders! 

READY2RESCUE onderhoudt nauw contact met de fabrikanten en leveranciers van reanimatiepoppen. 

Als officieel Ambu BV. servicepartner zijn wij geautoriseerd om garantie reparaties en upgrades van 

“emergencycare” reanimatiepoppen uit te voeren. De samenwerking met Laerdal en jarenlange ervaring 

met BLS manikins van o.a. Simulaids en diverse trainingsmiddelen maakt READY2RESCUE tot de 

supportpartner voor iedere opleider.  

 

standaard inspectie 

Iedere voor service, reparatie of upgrade aangeboden reanimatiepop ondergaat een standaard 

inspectie. Bij deze standaard inspectie zullen minimaal de volgende werkzaamheden worden 

uitgevoerd: 

- controle en fixatie van bevestigingspunten binnenwerk 

- smeren van mechanisch binnenwerk 

- reinigen binnenwerk 

- verwijderen stickerresten 

- reinigen van de huid en hoofd 

- kalibratie van het (digitale)monitorsysteem* 

- digitale* test en gebruiksklaar maken 

- opstellen van een (test)rapport 

*indien van toepassing 

Binnen de standaard inspectie vallen ook de onderzoekskosten, het 1ste werkuur voor het uitvoeren van 

de inspectie-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden en alle smeer- en reinigingsmiddelen. Ter 

reparatie aangeboden poppen dienen zo compleet mogelijk te worden aangeleverd, inclusief 

longen/luchtwegen en gezichtsmasker.   

 

technisch support 

Voor ondersteuning waarbij standaard inspectie bij de reanimatiepop niet van toepassing is geldt het 

tarief voor technisch support. Hieronder vallen o.a. software- en firmware issues, instructie en advies. 

Binnen het technische support valt het 1ste uur, waarna extra uren worden berekend als onder 

omschreven. 

Het technisch support tarief is tevens van toepassing op alle aangeboden reanimatiepoppen waarbij de 

opdrachtgever na onderzoek of offerte afziet van verder REANIMATIEPOPsupport. 

 

extra werkuren 

Wanneer meer dan 1 werkuur nodig is om de inspectie-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden 

af te ronden dan wordt de extra benodigde tijd aan u doorberekend. Facturatie van deze extra uren 

wordt berekend per 15 minuten volgens het actuele REANIMATIEPOPsupport prijsoverzicht. 

 

 

 

 

 

 



 

vervangen onderdelen 

Alle vervangen onderdelen worden gefactureerd op basis van de actuele bruto adviesprijs van de 

fabrikant. Wanneer de verwachte reparatiekosten per reanimatiepop hoger zijn dan € 100,- zullen wij 

contract met u opnemen voor een schriftelijk akkoord.  

 

Ambu BV. productgarantie 

Als officiële Ambu service partner voor de emergency care produkten is READY2RESCUE geautoriseerd 

garantie aanvragen te beoordelen en reparaties en onderhoud onder fabrieksgarantie uit te voeren.  

Om garantie voor u te kunnen claimen dient u een kopie van het aankoopbewijs te overleggen.  

Alle bij komende kosten die buiten de product garantievoorwaarden vallen zullen aan u worden 

doorberekend. Hieronder vallen o.a. verzend- en handelingskosten, voorrijkosten in geval van service 

op locatie en het vervangen van slijtage onderhevige onderdelen.  

Voor garantievoorwaarden van de fabrikant verwijzen wij u naar de originele gebruikershandleiding of 

de website van de Ambu BV. READY2RESCUE wijst u erop dat product aansprakelijkheid vervalt bij 

reparatie of onderhoud door een niet door Ambu BV. erkende partij alsook bij gebruik van niet originele 

of door de fabrikant goed gekeurde onderdelen en accessoires.  

 

service op locatie 

READY2RESCUE biedt service en support op elke door u gewenste locatie. Deze service wordt uitsluitend 

op afspraak uitgevoerd. Werkzaamheden worden verricht van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 

18.00 uur (m.u.v. algemeen erkende feestdagen). Indien werkzaamheden op afwijkende werktijden of 

dagen dienen te worden uitgevoerd worden er afwijkende tarieven gehanteerd op aanvraag.   

Voor onze service op locatie geldt een standaard toeslag per bezoekadres per dag. Deze toeslag is 

gebaseerd op ca. maximaal 6 reanimatiepoppen (type Ambu man of Laerdal Resusci Anne) per dag. Voor 

servicebezoeken op de Nederlandse Waddeneilanden en België gelden afwijkende tarieven op aanvraag.  

Het kosteloos annuleren van een service op locatie afspraak kan tot 2 werkdagen voor de geplande 

servicedatum. Wordt de opdracht binnen 2 werkdagen van de geplande servicedatum geannuleerd dan 

zullen de voorrijkosten in rekening worden gebracht. 

Als opdrachtgever zorgt u voor een veilige en vrij toegankelijke werkruimte. Deze ruimte is minimaal 

voorzien van een ruime tafel of werkbank, een stopcontact en voldoende verlichting. 

 

Deze service is niet beschikbaar voor de Ambu Cardiac Care ACLS Manikins. I.v.m. de calibratie en 

controle van het elektronische systemen kan dit uitsluitend worden uitgevoerd op onze eigen 

servicelocatie en op afspraak. Voor het ophalen en weer bij u afleveren van uw te onderhouden manikin 

en eventueel de service-manikin rekenen wij éénmalig voorrijkosten. 

Mochten de continuiteit van uw trainingen in gevaarkomen dan kunnen wij voor u met Ambu Nederland 

zorgen voor een tijdelijke Ambu Cardiac Care service-manikin (indien beschikbaar).  

 

READY2RESCUE servicelocatie  

Kiest u voor support op de servicelocatie van READY2RESCUE dan bent u verantwoordelijk voor het 

transport of verzending. Op uw verzoek kunnen reanimatiepoppen laten afhalen en/of na service laten 

bezorgen. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke en degelijke beschermende 

verpakking. Indien bij ontvangst blijkt de transportverpakking onvoldoende beschermt of niet kan 

worden hergebruikt zullen wij deze voor de retourzending herverpakken.  

Alle door READY2RESCUE gemaakte kosten voor transport en verpakking zullen worden gefactureerd. 

READY2RESCUE is niet verantwoordelijk voor transportschade ten gevolge van onvoldoende 

beschermende verpakking.   

 

 



 

schade en aansprakelijkheid 

Binnen 8 dagen na het verrichten van de inspectie- en/of onderhoudsbeurt, dienen eventuele op- en 

aanmerkingen aan de reanimatiepop  door de opdrachtgever aan READY2RESCUE te worden gemeld. 

De aansprakelijkheid van READY2RESCUE beperkt zich tot aantoonbaar gemaakte fouten bij de 

uitvoering van de inspectie en/of onderhoudswerkzaamheden. Normale slijtage, veroudering en/of 

materiaalmoeheid van onderdelen vallen buiten de aansprakelijkheid. READY2RESCUE is slechts 

gehouden de schade door aantoonbare fouten bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de 

reanimatiepop te herstellen. Voor andere, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of in 

verbandstaande met het gebruik van de installatie, aanvaardt READY2RESCUE geen aansprakelijkheid. 

Opdrachtgever vrijwaart READY2RESCUE van alle aanspraken van derden te dezer zake. 

 

prijzen en toeslagen 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn op alle genoemde diensten en producten de actuele 

prijzen en toeslagen als omschreven in het REANIMATIEPOPsupport prijsoverzicht van toepassing.   

 

factuur en betaling 

Facturatie van de uitgevoerde werkzaamheden, vervangen onderdelen en overige kosten gebeurt op 

basis van het onze prijsopgave en het service- en reparatie rapport.  Tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op IBAN 

NL88 INGB 0006 4792 97 t.n.v. READY2RESCUE onder vermelding van ons factuurnummer. Op al onze 

diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 

 


