HART VOOR UW BUURT?
WIN EEN AED!
inclusief buitenkast en 4 jarig onderhoudscontract

Wat moet u hier voor doen?
Motiveer minimaal 20 buren om in te schrijven als
(nieuwe) burgerhulpverlener bij www.hartveiligwonen.nl
Voorwaarde is dat alle nieuwe burgerhulpverleners een
geldig reanimatiediploma kunnen overleggen.
Kijk voor de overige voorwaarden op de achterkant óf op:
www.reanimatiedrechtsteden.nl/aed-winnen

Reanimatie Drechtsteden werkt aan een Hartveilig Dordrecht.
Daarom stellen we een AED met buitenkast én 4 jarig onderhoudscontract beschikbaar voor de
Dordtse wijk/straat die de meeste burgerhulpverleners inschrijft bij www.hartveiligwonen.nl
De éénmalige actie betreft een Philips AED FRX t.w.v. € 1.500,00; Een Rotaid buitenkast t.w.
van € 600,00 en een 4-jarig service contract all-in t.w. € 450,00
VOORWAARDEN:
– De actie loopt vanaf heden tot 1 maart 2018 en is alléén voor inwoners van Dordrecht.
– De ingeschreven nieuwe burgerhulpverleners wonen binnen een straal van 500 meter rond de
toekomstige locatie van de AED. Dit zal gecontroleerd worden via Google maps.
– Er moeten voor 1 maart 2018 minimaal 20 nieuw ingeschreven burgerhulpverleners zijn. Dit
zal gecontroleerd worden door Hartveilig Wonen.
– De inschrijvingen moeten afkomstig zijn uit een postcode gebied in Dordrecht.
– De inschrijvingen hebben allen een bestaand verifieerbaar geldig reanimatiediploma óf
volgen een cursus vóór sluitingsdatum.
– De wijk/straat met de meeste nieuw ingeschreven burgerhulpverleners wint de actie!
– Er zal één contactpersoon per wijk/straat zijn die zich als zodanig aanmeld bij Reanimatie
Drechtsteden.
– De contactpersoon zal vóór 1 maart 2018 een lijst met gegevens aanleveren van de nieuw
ingeschreven burgerhulpverleners. Deze lijst bevat voorletter(s) naam, geboortedatum, adres en
actueel email-adres van de nieuwe burgerhulpverleners.
– De definitieve locatie van de AED buitenkast zal vóór 01 maart 2018 worden doorgegeven
aan Reanimatie Drechtsteden.
– De bewoner of beheerder van het pand van de definitieve AED locatie wordt na
overhandiging eigenaar van de AED met buitenkast. Onderhoud en service van de AED zal dan
ook met bewoner/beheerder gecommuniceerd worden.
– De AED kast met AED moet 24/7 publieks toegankelijk zijn en aangemeld als zodanig bij
www.hartveiligwonen.nl
– De deelnemers stemmen ermee in dat hun inschrijving bij Hartveilig Wonen wordt
gecontroleerd.
– De winnaar stemt in met een persbericht/foto van de gewonnen AED in lokale media/social
media.
– Op 08 maart 2018 zal de winnende wijk/straat bekend gemaakt worden via de opgegeven
contactpersoon.
Een reanimatiecursus volgen? kijk op: www.reanimatiecursus.info
Met uw persoonsgegevens zal vertrouwelijk worden omgegaan en zullen NIET aan derden
worden gegeven of bekend gemaakt worden door Reanimatie Drechtsteden.
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Bij vragen horen we graag van u via: info@reanimatiedrechtsteden.nl
Team Reanimatie Drechtsteden

