Het Veiligheidsinstituut en Mediclass gaan samen
Het Veiligheidsinstituut en Mediclass maken bekend dat het Veiligheidsinstituut alle
activiteiten van Mediclass over heeft genomen en dat de organisaties samengaan.
Deze samenwerking gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.
“Mediclass en het Veiligheidsinstituut zijn sterk complementair, zowel qua cultuur als met haar
producten en diensten. Hier is sprake van één plus één is drie”. De gewaardeerde relaties van
Mediclass kunnen hierdoor eenvoudig een beroep doen op de dienstverlening van het
Veiligheidsinstituut, zoals haar landelijke opleidingsaanbod, adviesdiensten en brandblusmiddel
onderhoudsactiviteiten. Andersom krijgen de relaties van het Veiligheidsinstituut de voordelen van de
activiteiten van Mediclass zoals haar AED en eerste hulp activiteiten.

Mediclass
Mediclass is in 2007 opgericht door Peter
en Wilma Westerveld. Met name in AED,
AED toebehoren en artikelen voor de
eerste hulp is Mediclass gespecialiceerd.
Zo is Mediclass al jaren officieel Cardiac
Science distributeur voor Nederland.

Het Veiligheidsinstituut
Het
Veiligheidsinstituut
is
hét
toonaangevende instituut gespecialiseerd in
veiligheid, zij ontzorgt haar klanten volledig
om zo de veiligheid en het veilig werken
mogelijk te maken binnen de organisatie.
(v.l.n.r. Jan van der Meide, Bart de Tombe, Wilma en Peter Westerveld)
Zij biedt een uitgebreid programma van veiligheidsopleidingen, variërend van bedrijfshulpverlening
(BHV), tot aan Advanced en Immediate Life Support (ALS/ILS).
Naast mensen opleiden, controleert het Veiligheidsinstituut ook de veiligheidsvoorzieningen en brengt
deze op het gewenste veiligheidsniveau. Van ontruimingsplan tot brandmeldinstallatie en van AED tot
en met de noodverlichting.

Officieel Cardiac Science distributeur
Het Veiligheidsinstituut heeft door het samenvoegen van beide organisaties ook het officiële Cardiac
Science distributeursschap van Mediclass overgenomen. Als onafhankelijk leverancier bedient het VI
reeds vele relaties met het leveren en onderhouden van alle mogelijke typen AED apparatuur en AED
toebehoren en zal dit vanzelfsprekend blijven doen. Echter als aanvulling hierop kan door de relaties
gezamenlijk te bedienen de servicegraad nog verder verbeterd worden. Door de schaalgrootte
kunnen interessante aanbiedingen en kortingen op Cardiac Science AED apparatuur en artikelen
worden aangeboden.
Pers: Voor vragen kunt u contact opnemen met Bart de Tombe, DGA Het Veiligheidsinstituut, via
mobiel nummer: 06-41899009 (24/7) of e-mail adres b.detombe@veiligheidsinstituut.nl.

