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Introductie 
 

 
Beste klant, 
 
Bedankt voor uw interesse om reseller te worden bij Medisol! Als reseller kunt u extra 
voordelig gebruik maken van producten uit ons uitgebreide assortiment en services, zoals: 
 
• Gratis verzending voor online geplaatste bestellingen 
• Meer dan 90% van onze producten zijn uit voorraad leverbaar 
• Snelle levering 
• Betrouwbare Levering met track-and-trace. 
• Een gratis DefiSign rescuekit en AED-sticker bij aankoop van elke AED 
• Loyaliteitspunten sparen voor nog meer korting, deze noemen wij “Shocks” 
• De mogelijkheid om gratis met dropshipment te bestellen 
 
Om onze samenwerking officieel te maken, vragen wij u om deze distributeursovereenkomst 
en het bijbehorende registratieformulier te lezen, in te vullen en te ondertekenen. De 
ingevulde documenten kunt u digitaal terugsturen naar quality@medisolinternational.com. 
 
We kijken er naar uit om u toe te voegen aan ons resellerbestand en kijken uit naar een 
mooie samenwerking. Samen kunnen we de wereld een stukje hartveiliger maken!  
 
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Pieter Joziasse 
CEO - Medisol BV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:quality@medisolinternational.com
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Distributeursovereenkomst 
Ondergetekenden 
1. Medisol BV wettelijk vertegenwoordigd door Pieter Joziasse, CEO, hierna te noemen

“leverancier” of “wij”

en 

2. ………………………………..  wettelijk vertegenwoordigd door ………………………………, 
………………........................, Hierna te noemen “reseller” of “u” 

Verwachtingen 
Deze distributeursovereenkomst weerspiegelt de verwachtingen over de samenwerking 
tussen de leverancier en zijn distributeur. Beide partijen gaan de samenwerking aan om 
wederzijdse en individuele doelen te bereiken. De leverancier streeft naar een relatie op 
basis van vertrouwen welke is gebaseerd op samenwerking en groei. De relatie wordt 
jaarlijks geëvalueerd en besproken tussen beide partijen. De samenwerking levert de reseller 
de volgende voordelen op; 

• Concurrerende prijzen
• Loyaliteitspunten “Shocks”
• Verkoop onder uw eigen bedrijfsnaam
• Verkoop van toonaangevende merken
• Een hoge voorraadbeschikbaarheid
• Bijhouden van zendingen via track-and-trace
• Gratis verzending voor online geplaatste bestellingen
• De mogelijkheid om een AED-service contract af te sluiten
• Snelle en tijdige levering
• De mogelijkheid om via drop shipment te bestellen
• Een gratis DefiSign rescuekit en AED-sticker bij aankoop van elke AED
• Onafhankelijk en deskundig advies over producten en ontwikkelingen in de

reanimatiebranche van onze sales specialisten

Aanvang en login 
De leverancier acht een volledige initiële en periodieke resellerbeoordeling niet nodig. Een 
jaarlijkse evaluatie en discussie over de samenwerking en groei is gewenst. We vragen u om 
het bijgevoegde registratieformulier in te vullen en de benodigde documenten te 
overhandigen bij de ondertekening van dit document.  

Zodra dit document is ondertekend, maken we een reselleraccount voor u aan. U kunt via 
onze webshop inloggen. Als u ingelogd bent, kunt u de direct de resellerprijzen bekijken. 
Indien u wilt kunt u uw contactgegevens en wachtwoord aanpassen.  

Nieuwsbrief en marketingmateriaal 
U wordt met uw reselleraccount automatisch aangemeld voor onze nieuwsbrief. Met de 
nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, acties en 
evenementen. Als u geen nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven. 

Als reseller kunt u marketingmateriaal ontvangen bij bestellingen die rechtstreeks aan uw 
adres worden gestuurd. Bij gebruik van dropshipment wordt geen marketingmateriaal aan de 
bestelling toegevoegd. We respecteren de privacy van onze resellers. Daarom kan er bij 
dropshipment niets in de bestelling naar ons worden herleid. 
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Shocks 
Bovenop onze aantrekkelijke resellerprijzen, spaart u bij elke online bestelling automatisch 
voor onze loyaliteitspunten: Shocks. Voor elke bestede Euro ontvangt u 1 shock. Elke 100 
shocks zijn € 1,- waard. De gespaarde shocks kunnen bij de volgende bestelling worden 
ingeleverd als korting. U kunt ze ook opsparen en later gebruiken. Shocks zijn een jaar 
geldig. Shocks kunnen enkel worden ingezet als korting en kunnen nooit ingezet worden om 
een gratis online bestelling te plaatsen.  
 
Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) 
De MDR wetgeving gaat in op 26 mei 2021. Dit brengt verplichtingen mee voor zowel de 
leverancier als de reseller. Hieronder worden de verplichtingen en verwachtingen voor beide 
partijen in kaart gebracht.  
 
De leverancier controleert en draagt zorg voor het volgende: 
 

• De CE-markering en een unieke identificatiecode (UDI-code) staan op het product 
• De EU-conformiteitsverklaring is opgesteld 
• De gebruikershandleiding is bijgevoegd bij het product en de etikettering is correct 
• De importeur van wie het product wordt overgenomen, voldoet aan de eisen 
• De leverancier kan steekproefsgewijs testen of producten aan de eisen voldoen 
• Een geïmplementeerde klachtenregistratie 
• Het doorgeven van alle klachten en meldingen over apparaten aan de fabrikant. Dit 

geldt ook voor producten die uit de handel worden genomen 
• Wanneer het vermoeden heerst dat een product niet aan de eisen voldoet wordt deze 

informatie aan de bevoegde autoriteiten doorgegeven 
• Een geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem 
• Gegarandeerde traceerbaarheid door de registratie van unieke identificatiecodes 

(UDI-code), registratienummers (UDI-DI-code) en lotnummers (UDI-PI-code) bij 
ontvangst en levering 

• Een overzicht van transport en opslag 
 
De reseller kan kiezen tussen drop shipment en bezorging op zijn eigen adres. Als de 
reseller ervoor kiest om bestellingen op zijn eigen adres te laten bezorgen, moet hij ervoor 
zorgen dat hij voldoet aan de MDR-richtlijnen. In dat geval moet de reseller zorgdragen voor:  
 

• Een geïmplementeerde klachtenregistratie  
• Het doorgeven van klachten en meldingen over apparaten aan de leverancier. Dit 

geldt ook voor producten die uit de handel worden genomen 
• Een geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem 
• Garandeert traceerbaarheid door de registratie van unieke identificatiecodes (UDI-

code), registratienummers (UDI-DI-code) en lotnummers (UDI-PI-code) bij ontvangst 
en levering 
 

Wanneer de reseller ervoor kiest om alleen bestellingen bij de leverancier te plaatsen op 
basis van drop shipment, neemt de leverancier het meeste werk uit handen. In dit geval hoeft 
de reseller de klachten en meldingen over apparaten alleen door te geven aan de 
leverancier.  
 
Betaling 
Bij aanvang van de samenwerking zal de reseller de eerste 3 bestellingen voorafgaand aan 
de levering betalen. Daarna zal er gelegenheid zijn om de betalingsvoorwaarden voor 
toekomstige transacties te bespreken. De reseller heeft de mogelijkheid om met een 
betalingstermijn van 30 dagen te betalen en bestellingen te plaatsen met een waarde tot 
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€3000,-. Eventuele (andere) afspraken over de betalingstermijn worden per e-mail bevestigd. 
Houd er rekening mee dat we een strikt betalingsbeleid hanteren. Als u niet op tijd betaalt, 
loopt u het risico niet langer op rekening te kunnen kopen en zullen wij u in de toekomst om 
een vooruitbetaling van uw bestellingen vragen. Een goede betaling en groei kunnen worden 
beloond met betere voorwaarden. 
 
Alle geleverde goederen blijven ons eigendom zolang u geen volledige betaling voor het 
gehele overeengekomen bedrag heeft verricht.  
 
Algemene voorwaarden 
De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website of bij het plaatsen van een 
bestelling. Met het ondertekenen van de distributeursovereenkomst gaat u akkoord met de 
algemene voorwaarden.  
 
Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
We nemen de privacy van onze klanten erg serieus. Persoonlijke, order-, financiële of 
andere details van onze resellers of hun klanten zullen nooit worden verkocht, 
bekendgemaakt of gebruikt voor marketing- of andere doeleinden zonder voorafgaande 
kennis en schriftelijke toestemming.  
 
Anti-corruptie verklaring 
De leverancier zet zich in voor legaal en ethisch gedrag en onthoudt zich van alles wat zijn 
belangen, zijn partners, klanten of de internationale reanimatie-industrie zou kunnen 
schaden. Om corruptie te voorkomen, verklaren de leverancier en reseller bij ondertekening 
van deze overeenkomst: 
 

• Wees u bewust van, gehoorzaam en handhaaf alle toepasselijke wetten tegen 
omkoping en corruptie. Dit is ook in overeenstemming met internationale wetten, 
zoals de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de Britse Bribery Act 
2010 

• Nooit deelnemen aan enige vorm van omkoping, noch rechtstreeks, noch via een 
derde partij 

• Bied, verricht of autoriseer nooit een onjuiste betaling 
• Probeer nooit iemand te overtuigen om onrechtmatig te handelen 
• Bied of geef nooit geschenk of blijk van waardering aan een werknemer, 

overheidsfunctionaris of vertegenwoordiger als er een verwachting of implicatie is 
voor een tegenprestatie 

• Accepteer nooit een geschenk van een zakenpartner als de suggestie bestaat dat 
een teruggave wordt verwacht of geïmpliceerd 

• Verzorg nooit betalingen om een bepaalde dienst te krijgen die de persoon in kwestie 
normaal niet mag uitvoeren 

• Negeer nooit enige aanwijzing van een onjuiste betaling en vergeet deze nooit aan te 
geven bij de bevoegde autoriteiten 

• Draag niet bij aan en help nooit een persoon om toepasselijke wet- of regelgeving te 
overtreden 
 

Voor akkoord 
       Datum: 
Handtekening leverancier:    Handtekening reseller:  
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Registratieformulier 
 

 
Bedrijfsinformatie 
 

Bedrijfsnaam  :……………………………………………………………………………… 

Adres   :……………………………………………………………………………… 

Postcode en plaats :……………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer :……………………………………………………………………………… 

E-mail adres  :……………………………………………………………………………… 

Website   :……………………………………………………………………………… 

KVK nummer  :……………………………………………………………………………… 

BTW nummer  :……………………………………………………………………………… 

Bank en plaats :……………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer :……………………………………………………………………………… 

 
Persoonlijke informatie 
 
Voor- en achternaam :……………………………………………………………………………… 

Functie  :……………………………………………………………………………… 

Adres   :……………………………………………………………………………… 

Postcode en plaats :……………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer :……………………………………………………………………………… 

E-mail adres  :……………………………………………………………………………… 

 
 
Benodigde documenten 
Zou u zo vriendelijk willen zijn om onderstaande documenten mee in te sturen? 
 
☐ Een kopie van uw registratie bij de kamer van koophandel of een vergelijkbare 

overheidsinstantie uit het betreffende land. Het document moet aantonen dat het 
afleveradres voor bestellingen hetzelfde adres is als het bedrijfsadres van de 
organisatie.  

 
☐ Een kopie van uw instructeurscertificaat (alleen voor trainingsbureaus). 
 
☐ Een ondertekende distributeursovereenkomst.  
 


	Introductie
	Distributeursovereenkomst
	Ondergetekenden
	Verwachtingen
	Aanvang en login
	Nieuwsbrief en marketingmateriaal
	Shocks
	Medical Device Regulation 2017/745 (MDR)
	Betaling
	Algemene voorwaarden
	Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
	Anti-corruptie verklaring

	Registratieformulier

	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	Vooren achternaam: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off


