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Reseller 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! 

Registratie van serienummers van AED’s 
Het is van belang dat u als reseller bijhoudt aan welke klant u de AED’s heeft 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 reseller zijn geleverd, staat u bij ons als klant geregistreerd en niet de eindgebruiker. Mocht er sprake 
zijn van een recall of andere correctieve actie, 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 resellerprogramma 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 resellers 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 altijd via de website te plaatsen. 
Zo bespaart u zich de administratiekosten die normaliter berekend worden bij een bestelling via de e-mail. 

 
Betaling 
Alle bestellingen in de AEDwinkel worden op rekening geleverd, en dienen strikt binnen 30 dagen te worden 
betaald. 

Verzendingen en afleveradres 
Per reseller hanteren we standaard één afleveradres, dit dient het Nederlandse vestigingsadres 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 gratis verzonden binnen Nederland. 

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


