
 

 
1 

 

Gratis buitenkast + subsidie voor een AED binnen de gemeente Amersfoort. 

Hart voor de Buurt is een initiatief van de Stichting Hart voor de Buurt (HvdB) en Stichting Reanimatie 

Netwerk Amersfoort (RNA). Hart voor de Buurt biedt mensen via de website 

www.hartvoordebuurt.nl de mogelijkheid geld in te zamelen voor  een AED in een buurt. 

Uit subsidiegelden van de gemeente Amersfoort stelt de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort 

een subsidie ter beschikking voor een AED in de buurt. 

De subsidie houdt in: 

• € 500,00 (incl. btw) bij aanschaf van een buitenkast van het model  
o Rotaid Solid Led Heat, kleur groen;  

én 

• € 250,00 (incl. btw) bij aanschaf van een AED van het model  
o LIFEPAK CR2 incl. wifi en/of 3G*.  

 
De aanschaf van de LIFEPAK CR2 AED en buitenkast vindt plaats via onze leverancier FUEGO BV. De 
subsidie wordt direct op de factuur van FUEGO BV verrekend.  
 

De voorwaarden voor de subsidie zijn: 

✓ De buitenkast en LIFEPAK CR2 AED worden geplaatst op een locatie binnen de gemeente 
Amersfoort; 

✓ U vult het aanvraagformulier (tevens overeenkomst) voor het AED-pakket in. 
Hierna zal de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort (RNA) de aanvraag goed of afkeuren. 

✓ De locatie waar de LIFEPAK CR2 AED wordt geplaatst is niet gelegen binnen 250 meter van 
een andere AED in een buitenkast, tenzij er goede redenen zijn (naar het oordeel van RNA) 
om meerdere AED’s binnen zo’n afstand te plaatsen; 

✓ De buitenkast met LIFEPAK CR2 AED wordt met “24/7 beschikbaar” aangemeld bij 
www.HartslagNu.nl op de gezamenlijk vooraf bepaalde locatie binnen de gemeente 
Amersfoort. 
De AED blijft op de vooraf bepaalde locatie gedurende langere tijd beschikbaar (zie het 
aanvraagformulier voor de details); 

✓ Als de LIFEPAK CR2 AED en buitenkast niet 24/7 beschikbaar zijn voor www.HartslagNu.nl 
binnen de gemeente Amersfoort op de vooraf overeengekomen locatie, geeft u de 
buitenkast terug aan RNA en betaalt u (als dit binnen 2 jaar van toepassing is) de subsidie 
voor de LIFEPAK CR2 AED terug. 
 

U bepaalt zelf of u de buitenkast afsluit met een cijferslot of slechts met een verzegeling. Afsluiten 

met een verzegeling heeft de voorkeur van RNA. U kunt de buitenkast en AED verzekeren bij FUEGO 

BV zonder cijferslot maar gesloten door een verzegeling. 

Voor vragen of opmerkingen neemt u contact op met info@hartvoordebuurt.nl , per telefoon via 
0344 - 745 180. 
 
 
*De subsidie is niet van toepassing op de LIFEPAK CR2-USB of andere AED merken en modellen. 
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