
AED’s dienen toegankelijk te zijn voor iedereen, 
24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen 
per jaar. Gebruiksvriendelijk voor professionals
en leken, zonder hinderlijke, vertragende 
en foutgevoelige pincodes of sloten. 

In partnerschap met Achmea heeft Rotaid 
daarom een unieke propositie ontwikkeld: 
een verzekering op een ‘open’ buitenkast, 
zonder slot en slechts verzegeld met een 
trekzegel, die breekt bij het openen van de kast. 
Een verzekering die zowel de AED als de kast 
dekt tegen diefstal, beschadiging en andere 
van buiten komende onheilen.

1 Wat houdt het Zorgeloos pakket in?

Uw AED én buitenkast verzekerd. Zonder slot.
Zorgeloos pakket
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Wat is gedekt?

check Onheil van buitenaf

check Diefstal

check Vandalisme

Wat is niet gedekt?

Times  Andere materialen in de kast

Times Gebruik / verbruik van batterij en elektroden

Times Schade tijdens een inzet (eigen gebruik) of verlies.
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De propositie is glashelder: een 4-jarige 
verzekering, met een 100% vergoeding in natura. 
U kunt daarmee uw AED veilig en met een gerust 
hart buiten ophangen. Mocht er onverhoopt toch 
iets gebeuren, dan krijgt u een nieuw apparaat 
van hetzelfde merk en type dat u reeds had. 

Vragen?
Voor al uw vragen kunt u terecht bij 
verzekeringen@rotaid.com



Looptijd Vergoeding Verkoop
Advies Prijs

Eigen risico 
per incident

1ste jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

100% natura

100% natura

100% natura

100% natura

€ 175,00
voor periode 
van 4 jaren

€ 100,-

€ 100,-

€ 100,-

€ 100,-

• Na de looptijd van 4 jaren is het onderstaande
afschrijvingsplan van toepassing, waarbij
(optioneel) instroom plaatsvindt in jaar 5.

• Eigen risico is B.T.W. vrij.

Afschrijvingsplan Rotaid AED- en kastverzekering nieuwe AED

2e jaar

3e jaar

4e jaar

5e jaar

6e jaar

7e jaar

8e jaar

100% natura

100% natura

100% natura

€ 375,00

€ 275,00

€ 225,00

€ 175,00

€ 65,00 per jaar

€ 65,00 per jaar

€ 65,00 per jaar

€ 65,00 per jaar

€ 65,00 per jaar

€ 65,00 per jaar

€ 65,00 per jaar

€ 100,-

€ 100,-

€ 100,-

€ 100,-

€ 100,-

€ 100,-

€ 100,-

Afschrijvingsplan Rotaid AED- en kastverzekering bestaande AED

Looptijd Vergoeding Verkoop 
Advies Prijs

Eigen risico 
per incident

• Diefstal- en schademeldingen worden in
behandeling genomen na overlegging van
een digitale kopie van het aangifteformulier
van de politie.

• De verzekering kan jaarlijks worden opgezegd
met inachtneming van een opzegtermijn van
1 maand voor het verstrijken van het jaarcontract.

• De verzekering kan individueel worden
afgesloten zonder andere verplichtingen
of in combinatie met onderhoudscontracten.

• Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W.

• Eigen risico is B.T.W. vrij.
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Uw AED én buitenkast verzekerd. Zonder slot.
Zorgeloos pakket


