BIJLAGE 3 Algemene voorwaarden verhuur
ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR AED’s (oktober 2020)
1. Scholing
- De organisatie van het loopevenement neemt zelf contact op met het plaatselijke Rode Kruis
of gemeentelijke hulpdiensten en informeert hierbij dat de AED’s worden ingezet tijdens het
betreffende loopevenement.
- De organisatie zorgt ervoor dat de medewerkers van het Rode Kruis en/of hun eigen
vrijwilligers de juiste scholing gehad hebben van het plaatselijke Rode Kruis, gemeentelijke
hulpdiensten of de leverancier zelf (www.procardio.nl).
- Het loopevenement zorgt ervoor dat de AED’s worden opgenomen in hun (medische)
draaiboek.
- Er zijn geen trainingsexemplaren in het bezit van de Atletiekunie of PROM’ES.
2. Gebruik en retour AED’s
- Per evenement kunnen er maximaal 20 AED’s worden uitgeleend. Mocht het zo zijn dat er in
het betreffende weekend geen AED’s door andere organisaties nodig zijn, dan kunnen er 30
AED’s geleend worden. Dit wordt verder afgestemd met PROM’ES.
- Mochten er in hetzelfde weekend twee (of meer) loopevenementen gebruik willen maken
van de AED’s, dan zal PROM’ES in goed overleg met beide organisaties tot een oplossing zien
te komen, zodat beide organisaties een aantal AED’s kunnen gebruiken.
- Vanaf 2 werkdagen voor aanvang van het loopevenement, kunnen de AED’s zelf door het
loopevenement worden opgehaald bij PROM’ES.
- Bij het ophalen van de AED’s wordt een ontvangstbewijs getekend door de ontvanger.
- De organisatie dient zelf voor vervoer van/naar PROM’ES (te Molenaarsgraaf) te zorgen. Bij
het versturen of het inzetten van een koerier zijn deze kosten en risico voor de organisatie
van het betreffende loopevenement.
- Op het moment dat de organisatie de AED’s in zijn/haar bezit heeft, is de organisatie zelf
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de AED’s. Bij schade of zoekraken van een AED wordt
dit verhaald op de organisatie.
- Mocht er een AED gebruikt zijn tijdens het loopevenement; laat dan PROM ‘ES (Anja van Erk)
weten welk nummer (zie de sticker op de AED) er gebruikt is, zodat er weer een nieuwe
cassette in de AED geplaatst kan worden. De kosten van deze cassette (€ 48,75 excl. btw)
worden bij de organisatie in rekening gebracht.
- Breng of stuur (voor risico en verantwoordelijkheid van het evenement) de AED’s na het
loopevenement binnen 2 werkdagen terug naar de contactpersoon bij PROM’ES:
PROM’ES
T.a.v. Anja van Erk
Polderweg Oost 14
2973 AN Molenaarsgraaf
Tel: 0184-642288
E: anja@prom-es.nl

-

Mocht er door PROM ‘ES een ander afleveradres worden doorgegeven, dan dienen de
AED’s naar dit afleveradres gestuurd te worden.
De AED’s blijven eigendom van de Atletiekunie en in beheer bij PROM’ES

3. Tarief voor lenen AED’s
- Voor het lenen van de AED’s worden kosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt gebruikt
om nieuwe cassettes (2 jaar houdbaar) en nieuwe batterijen (4 jaar houdbaar) aan te
schaffen.
 Verhuur aan organisaties en atletiekclubs aangesloten bij de Atletiekunie
- 1 t/m 10 AED’s: verhuurprijs € 110,00
- Meer dan 10 t/m 20 AED's: verhuurprijs € 170,00
- Meer dan 20 t/m 30 AED’s: verhuurprijs € 220,00
 Verhuur aan organisaties en atletiekclubs niet- aangesloten bij de Atletiekunie
- 1 t/m 10 AED’s: verhuurprijs € 160,00
- Meer dan 10 t/m 20 AED's: verhuurprijs € 250,00
- Meer dan 20 t/m 30 AED’s: verhuurprijs € 300,00
- De factuur van de huur van de AED’s zal door PROM’ES per mail worden opgestuurd naar het
op het aanvraagformulier vermelde mailadres t.a.v. de contactpersoon.
- Bij annulering van de bestelde AED’s worden kosten in rekening gebracht. Bij annulering
binnen 2 maanden voordat uw loopevenement plaats heeft, bedragen de annuleringskosten
50% van het totaalbedrag (inclusief btw).
- NB: Evenementen anders dan loopevenementen en organisaties niet aangesloten bij de
Atletiekunie kunnen niet eerder dan 2 maanden voor hun (loop) evenement de aanvraag
indienen. De Atletiekunie zal beoordelen of deze aanvraag kan worden gehonoreerd,
afhankelijk van de andere aanvragen van organisaties die wel aangesloten zijn bij de
Atletiekunie.
5. Vermelding samenwerking Procardio en Atletiekunie
- Bij het versturen van nieuwsbrieven aan de deelnemers, graag éénmaal aandacht voor de
samenwerking tussen ProCardio, de leverancier van de AED’s en de Atletiekunie. In de bijlage
(bijlage 5) vind je het logo van ProCardio en het logo van de Atletiekunie. Tevens tref je het
universele AED-logo aan. Deze kan je ook op andere plekken gebruiken om aan te geven dat
je evenement HartSafe is.
Voorbeeld tekst voor deelnemers nieuwsbrief:
De Atletiekunie is op grootschalige wijze gestart met de inzet van AED’s (ofwel de
Automatische Externe Defibrillator) bij middelgrote tot grote hardloopevenementen. Gebleken is dat
de drempel om te starten met hardlopen steeds lager is komen te liggen. Hardlopen is een erkend
middel om gezond en fit door het leven te gaan. In samenwerking met ProCardio (www.procardio.nl
de leverancier van de Philips Heartstart AED), kan de Atletiekunie AED’s ter beschikking stellen voor
dit loopevenement. Hierdoor kunnen risico’s op overlijden ten gevolge van hartfalen tijdens het
uitoefenen van de (hardloop)sport tijdens een loopevenement worden beperkt.
-

Tevens op de website van jullie loopevenement het logo van ProCardio, het logo van de
Atletiekunie en het universele AED-logo vermelden met daarbij de volgende vermelding: Dit
evenement is Hartsafe dankzij de Philips AED van ProCardio. Meer informatie:
www.procardio.nl

7. Aansprakelijkheid
De AED mag uitsluitend worden gebruikt in noodgevallen door gekwalificeerde personen; volg hierbij
altijd de (gesproken) instructies. De Atletiekunie is niet aansprakelijk voor enige schade
voortvloeiend uit het gebruik van een AED, in de ruimste zin.
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