
 

Meten is weten... 

De juiste stelling, maar weet u ook zeker dat de waarde die u meet daadwerkelijk klopt? Is uw apparatuur correct 

afgesteld en geeft het betrouwbare waarden voor een goede diagnose? Vragen waar Amstel Medical een 

antwoord op heeft. 

Wij bieden u de mogelijkheid tot het afsluiten van een onderhoudsabonnement. Dit abonnement voorziet in een 

jaarlijkse controle van apparatuur en instrumentarium bij u op de praktijk. 

Onze planner maakt ruim van tevoren een afspraak voor het bezoek bij u op de praktijk. Tijdens het onderhoud 

worden uw apparaten en instrumenten gecontroleerd en op correcte werking getest. Eventuele reparaties worden, 

indien mogelijk, ter plaatse uitgevoerd. Alleen gebruikte onderdelen worden extra berekend de tijd voor reparaties 

niet. Het abonnement wordt aangegaan met een hele praktijk of maatschap. 

Achteraf krijgt u samen met de factuur een rapport met informatie over de gecontroleerde apparaten. U kunt de 

bevindingen per apparaat bekijken samen met eventuele opmerkingen betreffende apparatuur dat niet correct 

functioneert. 

Onderstaande apparatuur kan door  ons worden gecontroleerd: 

- Bloeddrukmeters  - Weegschalen    - Unsters 

- Hetelucht sterilisatoren  - Autoclaven  (N-klasse)1 - Dopplers 

- ECG-apparatuur   - Audiometers2   - Spirometers 

- Saturatiemeters   - Microscopen   - HemoCue 201+ glucosemeters 

- Thermometers   - Hemocue 201+ Hb meter - Overige glucosemeters 

- Zuurstofapparatuur  - Overige Hb meters  - Instrumentarium 

1: S-klasse autoclaven vallen buiten dit abonnement, hiervoor gelden aparte abonnementen. 

2: Het kalibreren van audiometers valt niet binnen het abonnement, dit moet door de fabrikant gebeuren.  De 

audiometer zal hiervoor worden opgestuurd (prijs op aanvraag). 

 

De prijzen worden bepaald naar het aantal werkzame huisartsen (fte) in de praktijk. Praktijkondersteuners en 

HAIO´s worden hierbij niet meegerekend. (prijzen per jaar) 

Praktijk met 1 FTE  € 215,00 excl. BTW  € 260,15 incl. BTW 

Praktijk met 2 FTE’s  € 290,00 excl. BTW  € 350,90 incl. BTW 

Praktijk met 3 FTE’s  € 350,00 excl. BTW  € 423,50 incl. BTW 

Praktijk met 4 FTE’s  € 405,00 excl. BTW  € 490,05 incl. BTW 

Praktijk met 5 FTE’s  € 460,00 excl. BTW  € 556,60 incl. BTW 

Praktijk met 6 FTE’s  € 505,00 excl. BTW  € 611,05 incl. BTW 

Praktijk met 7 FTE’s  € 540,00 excl. BTW  € 653,40 incl. BTW 

Praktijk met 8 FTE’s  € 570,00 excl. BTW  € 689,70 incl. BTW 

 

 

 



 

S-klasse autoclaven onderhoudsabonnement 

Uitlezen van het geheugen van de autoclaaf met een laptop. Hierin staan eventuele storingen en problemen 

vermeld van het afgelopen jaar. 

Uitvoeren software-updates. 

Reiniging van de ketel en watertank. 

Controle aansluiting slangen en elektra. 

Vervangen van de deurring, alle filters en pakkingen, ook inwendig. Hiervoor wordt de autoclaaf gedemonteerd. 

Controle van het sterilisatieproces d.m.v. een vacuümtest en Bowie&Dicktest. 

Hierbij wordt gecontroleerd: Sterilisatiedruk, temperatuur, vacuüm en werkelijke sterilisatietijd. 

De parameters van de tests worden in de laptop opgeslagen en door Amstel Medical 5 jaar bewaard. Dit als 

eventueel bewijs dat de autoclaaf goed functioneert. 

Afgifte certificaat van goedkeuring voor een jaar. 

Bij combinatie van het onderhoud van de autoclaaf met het reguliere onderhoud van de praktijkapparatuur geldt 

een korting van € 50,00 

Het steriliseren van uw instrumenten is een serieuze zaak. Het is dan ook belangrijk om jaarlijks te laten 

controleren of uw autoclaaf nog daadwerkelijk steriliseert. 

Voor de continuïteit is het noodzakelijk dat de autoclaaf jaarlijks wordt gereinigd en onderhouden. Om vervuiling en 

uiteindelijk storingen te voorkomen moeten naast het reinigen en vervangen van de uitwendige filters ook de 

inwendige filters in de autoclaaf worden vervangen. 

Met het afsluiten van het onderhoudscontract krijgt u bij storing gratis een vervangende autoclaaf. 

Het niet laten controleren en onderhouden van een autoclaaf kan ook consequenties hebben voor de 

aansprakelijkheid. Hierover is echter nog niet zoveel bekend, maar het kan bij rechtzaken wel degelijk een rol 

spelen. Ook stellen sommige verzekeraars strengere eisen m.b.t. onderhoud van praktijkapparatuur en autoclaven 

in het bijzonder. 

Millennium S   

1. Abonnement voor jaarlijks onderhoud en controle.   € 341,50 excl. BTW  € 413,25  incl. BTW 

2. Jaarlijks onderhoud i.c.m. regulier onderhoud.      € 291,50 excl. BTW  € 352,75  incl. BTW 

Melag 23S / 23V- S    

1. Abonnement voor jaarlijks onderhoud en controle.   € 342,50 excl. BTW  € 414,45  incl. BTW 

2. Jaarlijks onderhoud i.c.m. regulier onderhoud.      € 292,50 excl. BTW  € 353,95  incl. BTW 

Tuttnauer 2540EA    

1. Abonnement voor jaarlijks onderhoud en controle.   € 341,50,00 excl. BTW € 413,25  incl. BTW 

2. Jaarlijks onderhoud i.c.m. regulier onderhoud.       € 291,50,00 excl. BTW € 352,75  incl. BTW 

  

  

(Genoemde prijzen zijn per jaar. Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en jaarlijkse indexering) 

 


