
 

 

Disclaimer 

Ondanks de zorg waarmee het convenant overzicht is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig 

moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Firevaned is niet verantwoordelijk 

voor mogelijke onjuiste, onvolledige en/of niet-actuele informatie en eventuele hieruit voortkomende gevolgen. Firevaned zal géén 

actieve controle op dossiers van fabrikanten uitvoeren. Indien combinaties niet meer onder convenanten vallen of geldig zijn dient dit 

door fabrikanten doorgegeven te worden aan Firevaned. Firevaned behoudt zich het recht voor om incompleet aangeleverde 

informatie niet te verwerken. 
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Convenant samengesteld product 

Het is van belang dat een hulpmiddel goed past bij de beperkingen van een gebruiker. Bij het 

realiseren van een hulpmiddel kan het voorkomen dat componenten, afkomstig van meerdere 

fabrikanten, met elkaar worden gecombineerd tot een samengesteld hulpmiddel.  

 

Bij een samengesteld hulpmiddel is het belangrijk dat de kwaliteit en veiligheid gewaarborgd blijven. 

Ook is de wijze waarop elke fabrikant zijn verantwoordelijkheid draagt voor het samengestelde 

hulpmiddel relevant. Deze zaken kunnen worden vastgelegd in het convenant samengesteld product. 

Een convenant wordt gesloten tussen twee of meerdere partijen en deze partijen worden de convenant 

partners genoemd. 

 

Convenant & crashtest overzicht  

Firevaned heeft het convenant & crashtest overzicht in beheer en maakt inzichtelijk welke convenant 

afspraken er zijn gemaakt. Ook maakt dit overzicht aanvullende product informatie, bijvoorbeeld 

crashtestveiligheid, inzichtelijk. Vanwege het uitgebreide overzicht is het mogelijk om te filteren en 

sorteren. Het is niet mogelijk en toegestaan om zelf wijzigingen door te voeren in dit overzicht.   

 

Werkwijze verwerking gegevens  

Het secretariaat van Firevaned houdt het convenant & crashtest overzicht bij. Om deze informatie goed 

te kunnen verwerken is het voor Firevaned van belang dat de convenant partners vooraf afstemmen 

wie deze informatie doorgeeft aan Firevaned. Ook dient er vooraf overeenstemming plaats te vinden 

over de inhoud van de gegevens.   
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De werkwijze voor het doorgeven van wijzigingen is als volgt vastgesteld: 

1. Stem vooraf met de convenant partner af wie de informatie doorgeeft en welke informatie er wordt 

doorgegeven.  

2. Maak gebruik van het standaard formulier op de Firevaned website en vul hier de wijzigingen in. 

3. Geef in het overzicht duidelijk aan of het gaat om het toevoegen van nieuwe informatie, verwijderen 

van informatie en/of wijzigen van bestaande informatie in het overzicht.   

5. Verstuur de wijzigingen naar info@firevaned.nl 

6. Voor organisaties die geen lid zijn van Firevaned is het ook mogelijk om deze informatie aan te 

leveren. Voor hen is deze werkwijze ook van toepassing. 

 

Het overzicht wordt maandelijks bijgewerkt door Firevaned, op voorwaarde dat er wijzigingen worden 

aangeleverd. Firevaned vraagt daarnaast twee keer per jaar actief aan haar leden om het overzicht te 

controleren en eventueel wijzigingen door te geven. Fabrikanten en leveranciers zijn zelf 

verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie betreffende het aangaan, wijzigingen en 

beëindigen van een convenant afspraken en product informatie.  

Ondanks de zorg waarmee het convenant overzicht is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de 

verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet 

worden herzien of aangevuld. Firevaned is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuiste, onvolledige 

en/of niet-actuele informatie en eventuele hieruit voortkomende gevolgen. Firevaned zal géén actieve 

controle op dossiers van fabrikanten uitvoeren. Indien combinaties niet meer onder convenanten vallen 

of geldig zijn dient dit door fabrikanten doorgegeven te worden aan Firevaned. Firevaned behoudt zich 

het recht voor om incompleet aangeleverde informatie niet te verwerken. 

 

mailto:info@firevaned.nl


 

 

 

Disclaimer 

Ondanks de zorg waarmee het convenant overzicht is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of 

aangevuld. Firevaned is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuiste, onvolledige en/of niet-actuele informatie en eventuele hieruit voortkomende gevolgen. Firevaned zal géén actieve controle op dossiers van fabrikanten 

uitvoeren. Indien combinaties niet meer onder convenanten vallen of geldig zijn dient dit door fabrikanten doorgegeven te worden aan Firevaned. Firevaned behoudt zich het recht voor om incompleet aangeleverde 

informatie niet te verwerken. 

 

Omschrijving categorieën  

 

Soort product: beschrijving van de productgroep  

 

Fabrikant: de naam van de fabrikant of leverancier van het product in de voorgaande kolom.   

 

Merk/Type: merknaam of type van het product geproduceerd door de fabrikant of leverancier in de voorgaande kolom.  

 

Toepasbaar op: de naam van de fabrikant plus het soort product waar een convenant mee gesloten is. Mocht er geen convenant gesloten zijn dan is de optie n.v.t. mogelijk.  

 

Convenant aanwezig: Middels ja of nee kan er aangegeven worden of er een convenant gesloten is tussen deze partijen. De optie n.v.t. is ook mogelijk.  

 

Crashtestsafe: Een crash geteste rolstoel is een type rolstoel dat een crashtest (botsproef) heeft ondergaan volgens de internationaal erkende standaardnorm (ISO-7176-

19). Middels ja of nee kan aangegeven worden of de rolstoel crashtestsafe is bevonden. De optie n.v.t. is ook mogelijk. 

 

Crashtest safe sinds: datum vanaf wanneer de rolstoel is beoordeeld als crashtestsafe. De optie n.v.t. is ook mogelijk. 

 

Max. gebruikersgewicht (kg): het maximum aantal kg gebruikersgewicht van het hulpmiddel. 

  

Laatste productiedatum: datum wanneer het laatste hulpmiddel is geproduceerd. De optie n.v.t. is ook mogelijk.  

 

 

 


