
                                                        
 
 
 
 

                                                                                                              
                       Amaranthout 68 

                                                                                                2719 MP Zoetermeer 

 
 

Verbandkoffer Service. 
 

 

• U geeft zelf aan hoe vaak de verbandkoffer(s) per jaar moeten worden onderhouden 
( 1x per halfjaar of 1x per jaar). 

 

 

• U krijgt van tevoren bericht wanneer een medewerker van ons u komt bezoeken, het 
enige wat wij U vragen is de verbandkoffers in een ruimte te verzamelen. 

 

 

• BHV Plus maakt de koffers schoon, verwisselt verbandartikelen waarvan de datum 
verlopen is, let op steriliteit van de producten en past indien nodig de inhoud aan 
conform eventuele nieuwe geldende richtlijnen. 

 

 

• De eventuele verbruikte verbandmiddelen worden na controle aan u in rekening 
gebracht. 

 

 

• Er wordt geen contract opgemaakt dus U kunt stoppen met het afnemen van deze 
service wanneer U wilt ! Kosten van de service worden na controle aan u 
gefactureerd te samen met de gebruikte artikelen. 
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Kosten: 

 

Service systeem aan grote verbandkoffers type A en B 

* Schoonmaken, controle/ reiniging verbandkoffer    €     10,00 p/s 

* Voorrijdkosten  binnen de regio Haaglanden  € 0,28km 
                 
    * Voorrijdkosten  buiten de Regio Haaglanden  € 0,35km 
        
     * Verbandmateriaal       volgens prijslijst 

 

Service systeem aan kleine verbandkoffers type kleine B en Privé inhoud/auto 

* Schoonmaken, controle/ reiniging verbandkoffer    €      7,00 p/s 

* Voorrijdkosten  binnen de regio Haaglanden  € 0,28km 
                 
    * Voorrijdkosten  buiten de Regio Haaglanden  € 0,35km 
        
     * Verbandmateriaal       volgens prijslijst 

 

Service systeem aan zeer kleine verbandkoffers type vrachtauto/ serviceauto 

* Schoonmaken, controle/ reiniging verbandkoffer    €      3,50 p/s 

* Voorrijdkosten  binnen de regio Haaglanden  € 0,28km 
                 
    * Voorrijdkosten  buiten de Regio Haaglanden  € 0,35km 
        
     * Verbandmateriaal       volgens prijslijst 
 
 
Onze Algemene en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op deze service en levering 
van producten, deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Haaglanden. 
 
Bel, Fax of E-mail voor een afspraak. 
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