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Introduktion
Kære Kunde,
Tak for din interesse for at blive forhanlder hos Medisol! Som forhandler får du mulighed for
at gøre brug af vores store udvalg og service, som for eksempel;
•
•
•
•
•
•
•

Gratis forsendelse af ordre lavet online.
Mere end 90% af vores produkter af tilgængelige direkte fra vores lager.
Hurtig levering: Ordre lavet før kl 15.00 på hverdage, bliver afsendt samme dag.
Levering via UPS med en track-and-trace.
Muligheden for en fordelagtig betalingsaftale ved en beviselig god betalingshistorie.
Et gratis DefiSign rescuekit og et AED-klistermærke ved købet af en hver
hjertestarter.
Mulighed for dropshipment.

For at starte samarbejdet beder vi dig læse, udfylde og underskrive denne distributionsaftale
samt registreringsformular. Dette dokument skal sendes til
quality@medisolinternational.com.
Vi behandler din anmodning om at blive forhandler, så hurtigt som muligt.
Vi ser frem til at have dig som en del af vores forhandlernetværk; det fremtidige samarbejde
og håber at modtage dokumenterne snarest. Sammen vil vi arbejde for at verden bliver
endnu mere hjertesikker. Sammen redder vi liv!
Hvis du har nogen spørgsmål, så husk, at du altid er velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen,

Pieter Joziasse
CEO - Medisol BV
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Distribution aftale
Parter
1. Medisol BV som juridisk er repræsenteret af Pieter Joziasse, CEO, herefter omtalt som
”leverandør” eller ”vi”
Og
2. ……………………………….. juridisk repræsenteret af ………………………………,
………………........................, herefter omtalt som ”forhandler” eller ”De”

Forventninger
Denne distributionsaftale reflekterer forvetningerne til samarbejdet mellem leverrandøren og
dens distributører. Begge parter træder ind i dette samarbejde med ønsket om at opnå fælles
såvel som individuelle mål. Leverandøren ønsker at opbygge et samarbejde baseret på tillid.
Denne aftale er baseret på samarbejde og vækst og vil årligt bliver evalueret i en samtale
mellem parterne. Samarbejdet vil give forhandleren følgende fordele;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konkurrencedygtige priser.
At kunne forhandle under eget firma navn.
Salg af ledende mærker
Et lager med høj tilgængelighed
Leveringer via UPS med track-and-trace.
Gratis levering for ordre lavet online.
Hurtig og punktlig levering.
Muligheden for dropshipment.
Et gratis DefiSign rescuekit og et AED-klistermærker med et hvert køb af en
hjertestarter.
Uafhængig ekspertvejledning om produkter og udviklingen indenfor genoplivnings
branchen.

Igangsættelse og login
Leverandøren anser en fuldstændig indledende og periodisk forhandlervurdering for
unødvendig. En årlig evaluering og diskussion om samarbejde og vækst ønskes dog. Vi
beder om at forhandleren udfylder den vedhæftede registreringsformular og aflevere de
underskrevne dokumenter.
Så snart dette dokument er underskrevet, opretter vi en forhandlerkonto. Du kan logge ind
via vores webshop. Når du er logget ind, kan du straks se forhandlerpriserne. Hvis det er
nødvendigt, kan du justere dine kontaktoplysninger og adgangskode på hjemmesiden.

Nyhedsbrev og markedsføringsmateriale
Når du tilmelder dig som forhandler, vil du automatisk blive tilmeldt vores nyhedsbrev. Med
nyhedsbrevet holder vi dig opdateret om den seneste udvikling, kampagner og
begivenheder. Hvis du ikke ønsker at modtage et nyhedsbrev, kan du til enhver tid afmelde
dig.
Forhandleren kan modtage markedsføringsmateriale i ordrer, der sendes direkte til hans
adresse. Ved brug af dropshipment føjes der ikke noget marketingmateriale til ordren. Vi
respekterer vores forhandlers privatliv, og intet i ordrer med dropforsendelse kan spores
direkte til os.
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Forordning om medicisk udstyr 2017/745 (MDR)
MDR-lovgivningen træder i kraft den 26. maj 2021. Dette medfører forpligtelser for
leverandøren og forhandleren. Nedenfor er forventningerne og forpligtelserne for begge
parter udspecificeret.
Leverandøren verificerer og tager sig af følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CE-mærkning og en unik identifikationskode (UDI-kode) påføres produktet.
EU-erklæringen om overensstemmelse er udarbejdet.
Brugsanvisningen er inkluderet, og mærkningen er korrekt.
Importøren, hvorfra produktet overtages, opfylder kravene.
Leverandøren kan teste, om produkterne opfylder disse krav ved prøveudtagning.
Implementere en klageregistrering.
Videresende alle klager og rapporter om enheder til producenten. Dette gælder også
for produkter, der trækkes tilbage fra markedet.
Giver oplysninger til kompetente myndigheder, hvis de har mistanke om, at en enhed
ikke opfylder alle kravene.
Implementering af et kvalitetsstyringssystem.
Sikrer sporbarhed gennem registrering af unikke identifikationskoder (UDI-kode),
registreringsnumre (UDI-DI-kode) og lotnumre (UDI-PI-kode) ved modtagelse og
levering.
Oversigt over transport og opbevaring

Forhandleren kan vælge mellem dropshipment eller levering til egen adresse. Når
forhandleren vælger at få leveret ordrer til sin egen adresse, skal han sikre sig, at han
overholder MDR-retningslinjerne. I dette tilfælde skal forhandleren sørge for at:
•
•
•
•

Implementere en klageregistrering.
Videregiv klager og rapporter om udstyr til leverandøren. Dette gælder også for
produkter, der trækkes tilbage fra markedet.
Implementere et kvalitetsstyringssystem.
Sørg for sporbarhed gennem registrering af unikke identifikationskoder (UDI-kode),
registreringsnumre (UDI-DI-kode) og lotnumre (UDI-PI-kode) ved modtagelse og
levering.

Såfremt forhandleren vælger kun at placere ordrer hos leverandøren ved brug af
dropshipping, overtager leverandøren det meste af arbejdet fra forhandleren. I dette tilfælde
behøver forhandleren kun at videregive klager og rapporter om udstyr til leverandøren.

Betaling
I starten af samarbejdet skal forhandleren betale for de første 3 ordrer på forhånd. Derefter
vil der være mulighed for at diskutere betalingsbetingelser for fremtidige transaktioner.
Forhandleren kan derefter have mulighed for at betale med en betalingsperiode på 30 dage
og placere ordrer med en kredit op til 22.000 kr. Enhver (anden) aftale, der er opnået
vedrørende betalingsordningen, bekræftes via e-mail. Bemærk, at vi har en streng
betalingspolitik. Hvis betalinger ikke foretages til tiden, risikerer du at blive ekskluderet fra 30dages aftalen, og vi vil bede om forudbetaling af dine ordrer. Alle vare vil forblive ejet af
Medisol, indtil fuld betaling af den aftalte fakturas beløb er modtaget. Korrekt betaling og
vækst kan belønnes med bedre betingelser.
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Regler og vilkår
De generelle vilkår og betingelser kan findes på hjemmesiden, eller når du er i
ordreafgivelsen. Ved underskrivelse af distributionsaftalen underskriver du at acceptere
vilkårene og betingelserne.

Europæiske datalovgivning (GDPR)
Vi tager vores kunders privatliv meget seriøst. Personlige, ordre-, økonomiske eller andre
detaljer om vores forhandlere eller deres kunder vil aldrig blive solgt, afsløret eller brugt til
nogen form for markedsføring eller andre formål uden forudgående viden og skriftligt
samtykke.

Erklæring om korruption
Leverandøren er forpligtet til juridisk og etisk adfærd og afstår fra alt, hvad der kan skade
dets interesser, dets partnere, kunder eller den internationale genoplivningsindustri. For at
forhindre korruption erklærer leverandøren og forhandleren begge under:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vær opmærksom på, overhold og håndhæv alle gældende love mod bestikkelse og
korruption. Dette er også i overensstemmelse med internationale love såsom US
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) og UK Bribery Act 2010.
Deltag aldrig i nogen form for bestikkelse, hverken direkte eller gennem en tredjepart.
Du må aldrig tilbyde, foretage eller godkende en forkert betaling.
Forsøg aldrig at overtale en enkeltperson til at handle ulovligt.
Du må aldrig tilbyde eller give en gave eller vise gæstfrihed til nogen medarbejder,
embedsmand eller repræsentant, hvis der er en forventning eller implikation for en
tjeneste til gengæld.
Accepter aldrig en gave fra en forretningspartner, hvis der er et forslag om, at der
forventes eller er underforstået returnering.
Gør aldrig betalinger lettere for at få en bestemt tjeneste, som den pågældende
normalt ikke har lov til at udføre.
Ignorer aldrig eller undlad at angive nogen indikation af forkert betaling til det
relevante myndigheder.

Til godkendelse:
Dato:

Dato:

Signatur leverandør:

Signatur forhandler:
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Registringsformular
Firma information
Firma navn

:………………………………………………………………………………

Adresse

:……………………………………………………………………………...

Postnr. og By

:………………………………………………………………………………

Telefonnummer

:………………………………………………………………………………

E-mail adresse

:………………………………………………………………………………

Hjemmeside

:………………………………………………………………………………

CVR nummer

:………………………………………………………………………………

Banknavn og sted

:………………………………………………………………………………

Kontonummer

:………………………………………………………………………………

Personlig information
Navn og efternavn

:………………………………………………………………………………

Stilling

:………………………………………………………………………………

Adresse

:………………………………………………………………………………

Postnr. og By

:………………………………………………………………………………

Telefonnummer

:………………………………………………………………………………

E-mail adresse

:………………………………………………………………………………

Anmodning om dokumenter
Vi beder dig om venligst at fremsende følgende dokumenter:
☐ En kopi af registreringen hos handelskammeret eller et lignende regeringsorgan fra det
pågældende land. Dokumentet skal vise, at leveringsadressen for ordrer er den samme
adresse som organisationens forretningsadresse.
☐ En kopi af dit instruktørcertifikat (kun til uddannelsesbureauer).
☐ En underskrevet kopi af distributionsaftalen.
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