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ACTIV.A.C.TM - Instructies en Algemene Voorwaarden  
 

• Een ACTIV.A.CTM toestel wordt gratis meegeleverd bij bestelling van een opstart- of 

basispakket (2 dressings en 2 canisters) negatieve druktherapie. 

• Bestellingen worden enkel aanvaard mits een volledig ingevulde bestelbon (zie 

hieronder). Deze dient teruggestuurd te worden per email of fax naar: 

Email: vac@wameda.be 

Fax : 03 296 49 68 

• Leveringstermijn: indien besteld vóór 16.30u wordt het toestel binnen de 24u geleverd 

(uitgezonderd weekend- en feestdagen) 

• Gelieve rekening te houden met de geschatte therapietijd bij het bestellen van het 

aantal verbanden. De voorschrijvende/behandelende arts of verpleegkundige kan u 

hiermee helpen.  

• Bij een bestelwaarde boven 75€ incl. BTW zijn de verzendkosten gratis, anders wordt er 

6,99€ incl. BTW verzendingskost aangerekend. 

• Wameda factureert uitsluitend rechtstreeks aan de patiënt. Er is geen rechtstreekse 

facturatie naar de verzekering mogelijk. 

• Alle facturen dienen betaald te worden door middel van overschrijving en dit binnen 

de 8 kalenderdagen na de factuurdatum. 

• Om hygiënische redenen worden geleverde, steriele verbruiksmaterialen niet 

teruggenomen, noch terugbetaald. 

• Voor de ganse therapieduur wordt een verzekering afgesloten (20€ incl. BTW) welke u 

een waarborg geeft voor de nieuwwaarde van het toestel ter waarde van 8.000€ in 

geval van schade. Bij verlies is de pomp niet verzekerd en zal de waarde worden 

verrekend aan de patiënt. 

• Na stopzetting van de therapie dient het toestel zo snel mogelijk afgemeld en 

terugbezorgd te worden aan: 

Wameda – Klapperbeekstraat 36 – 9100 Sint-Niklaas 

tel : 03 369 94 30 – fax : 03 296 49 68 – vac@wameda.be 

Bij laattijdig terugzenden zal er een huur van 50€ per dag doorgerekend worden. De 

patiënt is verantwoordelijk voor het terugzenden van de pomp. 

• Voor het terugzenden moet verplicht gebruik gemaakt worden van het Bpost retour-

ticket dat u bij de levering krijgt. Het toestel moet in goede staat, degelijk verpakt en 

met het retour-ticket duidelijk zichtbaar afgeleverd worden in een Bpost-punt. Vanaf 

dit punt is het toestel voor ons dan ook opnieuw traceerbaar. Bij niet volgen van deze 

procedure is de patiënt verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies. 

• Er wordt geen enkele levering gedaan zonder voorafgaandelijk akkoord van de 

patiënt of zijn familie. 
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Bestelbon 2018     Datum :   …../…../20….. 

Naam patiënt: ……………………………………………………………….……….                                     

Straat : …………………………………..…………………….…………Nr: …………          

Postcode : ………….… Gemeente : …………………….…………….………..          

Telefoon / GSM : ………………………………….                                           

Artikelnr. Omschrijving 

Prijs incl. 

BTW [€] 

Aantal 

[stuks] 

  Pomp   

 ACTIV.A.CTM - pomp - gratis gebruik bij aankoop producten   GRATIS  

 ACTIV.A.CTM - pomp - verplichte verzekering  20,00  

 Verbruiksmateriaal   

M8275051 V.A.C. GRANUFOAM DRESSING SMALL - 10 x 7,5 x 3,3 cm 37,79 €/st  

M8275052 V.A.C. GRANUFOAM DRESSING MEDIUM - 18 x 12,5 x 3,3 cm 46,68 €/st  

M8275053 V.A.C. GRANUFOAM DRESSING LARGE - 26 x 15 x 3,3 cm 53,12 €/st  

M8275098 V.A.C. GRANUFOAM SILVER DRESSING SMALL - 10 x 7,5 x 3,3 cm 50,87 €/st  

M8275096 V.A.C. GRANUFOAM SILVER DRESSING MEDIUM - 18 x 12,5 x 3,3 cm 64,76 €/st  

M8275099 V.A.C. GRANUFOAM SILVER DRESSING LARGE - 26 x 15 x 3,3 cm 80,20 €/st  

M8275041 V.A.C. SIMPLACE 3M DRESSING SMALL - 10 x 7,5 x 3,3 cm 39,73 €/st  

M8275040 V.A.C. SIMPLACE 3M DRESSING MEDIUM - 18 x 12,5 x 3,3 cm 49,00 €/st  

M6275033 V.A.C WHITEFOAM DRESSING, FOAM ONLY SMALL - 10 x 7,5 x 1cm 11,65 €/st  

M6275034 V.A.C WHITEFOAM DRESSING, FOAM ONLY LARGE - 10 x 15 x 1cm 17,06 €/st  

M8275042 V.A.C GRANUFOAM BRIDGE DRESSING 48,45 €/st  

M6275009 V.A.C. STANDARD DRAPE – 30,5 x 26 cm 9,30 €/st  

M6275026 V.A.C GEL HYDROGEL STRIP 5,11 €/st  

M6275066 V.A.C. "Y" CONNECTOR 15,02 €/st  

M8275057 SENSAT.R.A.C. PAD ONLY 34,42 €/st  

  Opvangbeker   

M8275058 ACTIV.A.C CANISTER 300ML 38,41 €/st  

 Wondzorgproducten   

HCB204 NU-DERM HYDROCOLLOID BORDER – 10 x 10 cm 3,27 €/st  

TR101 NILTAC REINIGENDE & LIJMOPLOSSENDE SPRAY – 50 ml 14,30 €/st  
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Begindatum behandeling : ……../……../20……. 

Voorziene behandelduur : ………….. weken                           

Verwachte afleveringsdatum: ……../……../20…….                        

 

Af te leveren:  

   In ziekenhuis           op thuisadres van patiënt / WZC /……… 

Afdeling:  …………………………. Straat: …………………..…………… Nr ……. 

Kamer: ……………………………..      Postcode: ………Gemeente: ……………… 

Ziekenhuis: …………………………                

Adres : ……………………………..  

Telefoon: ……………………………….. 

 

 

Stempel + handtekening behandelende arts of wondzorgspecialist: 

 

 

…………………………………………….... 

 

Ondergetekende, ………………………….………………………………………………. 

gaat akkoord met de algemene voorwaarden en de betaling van de factuur  

binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum. 

 

Handtekening patiënt : ……………………………….………. 

 

Gelieve de volledig ingevulde bestelbon per mail te sturen naar 

vac@wameda.be of te faxen naar 03/296 49 68 


