
Verdeler inschrijfformulier

Medisol BV, beheerder van de AEDwinkel.be, kent een speciaal verdelerprogramma dat bedoeld is voor 
verdelers in België. Ondanks dat wij een webwinkel zijn, willen wij graag ook de offline klanten helpen. 
Hee� u verstand van AED’s, reanima�eprotocollen of gee� u zelf AED / reanima�escholing? Schrijf u dan nu in!

Door met ons de samenwerking aan te gaan, kunt u onder uw eigen naam AED’s en reanima�eproducten 
verkopen. U zorgt zelf voor de  communica�e en factura�e van uw klanten. Medisol ondersteunt u daarbij op 
verschillende vlakken, met uitgebreid advies en overige support.

Uw voordelen

- Verkoopsupport en advies
- Onder eigen naam producten verkopen
- Guns�ge prijsvoorwaarden
- Gra�s verzending

Aanmelding

Meldt u nu aan voor ons verdelerprogramma. U kunt zich aanmelden voor dit speciale programma door het 
inschrijfformulier volledig in te vullen. Naast het invullen van dit inschrijfformulier, is tevens een ui�reksel van 
de inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig / Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) nodig. 

U kunt deze formulieren in scannen en mailen naar 
info@aedwinkel.be

Gegevens Medisol BV

Medisol BV
Arnesteinweg 36
4338 PD Middelburg
Nederland
Tel: 028083035
KvK Middelburg: 22048236
BTW nummer: NL8174.21.683.B.01
www.medisol.nl
info@medisol.nl
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Voorwaarden

Grote offertes en aanbestedingen
Op onze website wordt veelal alleen de prijs per stuk vermeld. Bent u in verband met een grote offerte of 
aanbestedingstraject op zoek naar een speciale prijs voor grotere aantallen vanaf 10 stuks? 
Neem dan even contact met ons op!

Registra�e van serienummers van AED’s
Het is van belang dat u als verdeler bijhoudt aan welke klant u de AED’s hee� geleverd. Dit in verband met de 
Europese wetgeving voor medical devices. Het is tegenwoordig verplicht om serienummers te registreren. 
Uiteraard houden wij van alle serienummers bij naar welke klanten deze zijn gegaan, maar voor de AED’s die 
naar u als verdeler zijn geleverd, staat u bij ons als klant geregistreerd en niet de eindgebruiker. 
Mocht er sprake zijn van een recall of andere correc�eve ac�e, dan is het van belang om alle AED’s te kunnen 
traceren, ook de AED’s die via u aan de eindgebruiker zijn geleverd.

Verkoopprijzen
De deelnemer van het verdelerprogramma van de AEDwinkel is vrij om zelf de verkoopprijs van de AED’s te 
bepalen. Wel dienen de deelnemers de wens van de AEDwinkel te respecteren om de producten niet onder de 
adviesverkoopprijs van de AEDwinkel in het openbaar aan te bieden. Uiteraard staat het verdelers geheel vrij 
om in persoonlijke offertes een lagere prijs aan te bieden.

Online bestelsysteem
Het is voor u het snelst, gemakkelijkst en het voordeligst om uw bestellingen al�jd via de website te plaatsen. 
Zo bespaart u zich de administra�ekosten die normaliter berekend worden bij een bestelling via de e-mail.

Betaling
Alle bestellingen in de AEDwinkel moeten op voorhand betaald worden, in overleg mogen bestellingen achteraf 
betaald worden.

Verzendingen en afleveradres
Per verdeler hanteren we standaard één afleveradres, dit dient het Belgische ves�gingsadres te zijn van het 
opleidingsbureau of uw bedrijf. Wij leveren geen bestelling af op postbusadressen. Medisol biedt u wel de 
mogelijkheid om een bestelling rechtstreeks naar uw klant te versturen (in een algemene verpakking zonder 
Medisol/ AEDwinkel logo’s en formulieren). Alle bestellingen worden gra�s verzonden binnen België.

Lever�jd
Na ontvangst van uw bestelling, zal de bestelling gewoonlijk binnen enkele werkdagen bij u afgeleverd worden. 
Mocht een ar�kel niet voorradig zijn, of in geval van grote aantallen, kan de lever�jd oplopen naar 2 à 3 weken. 
Via het bestelsysteem houden wij u op de hoogte van de verwachte lever�jd.

 
 Als verdeler verklaar ik hierbij dat ik akkoord ga met de voorwaarden, en deze ten allen �jden in acht zal   
 nemen.

Ondertekend op :

Namens :

Naam :

Handtekening :
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Inschrijfformulier

Zakelijke informa�e

Persoonlijke informa�e

 
.

Wij vragen u mee te sturen:

 Ui�reksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel / Kruispuntbank van Ondernemingen, 
 waaruit blijkt dat het afleveradres voor bestellingen hetzelfde is als het ves�gingsadres 
 van de organisa�e (kopie van ui�reksel volstaat).

AEDWINKEL.BE

Naam opleidingsbureau / bedrijfsnaam :

Adres :

Postcode en plaats :

Algemeen telefoonnummer :

Fax :

Website URL :

Webshop URL :

Algemeen e-mail adres :

Factura�e e-mail adres (op�oneel) :

KvK/ KBO regio :

KvK / KBO nummer :

Naam bank en plaats :

Rekeningnummer :

Contactpersoon :

Voornamen + achternaam :

Func�e :

Adres :

Postcode en plaats :

Mobiel telefoonnummer :

E-mail adres :
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