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Bestelformulier
Neutrale Niet-reanimerenpenning van Niet-reanimeren
(Versie 06-11-2022)
Geachte heer/mevrouw,
Wij adviseren u nadrukkelijk om uw wens betreffende het niet-reanimeren eerst te bespreken met uw huisarts en
met uw naasten. Daarbij kan het in uw medisch dossier worden vermeld. Een goede voorlichting vooraf over de
mogelijke gevolgen van het dragen van een niet-reanimerenpenning, is erg belangrijk.
Indien u deze penning besteld voor iemand anders, dan dient u door deze persoon te zijn gemachtigd.
De drager dient volwassen en wilsbekwaam te zijn.
Onze levertijd is normaal gesproken ongeveer 2 weken voor de penningen, voor de armbanden, button en
medaillon enkele dagen. (m.u.v. de vakantieperiodes) Houdt u hier a.u.b. rekening mee!

U vindt meer informatie over onze artikelen op: www.niet-reanimeren.nl

Kruist u hieronder a.u.b. in het betreffende hokje duidelijk aan wat u wilt bestellen:

1. Rechthoekige penning (3x5 cm), met afgeronde uiteinden.
Zilverkleurig RVS (roestvrij staal) rechthoekige penning, 49 x 28mm, MET PASFOTO (+ € 24,50 euro)
Titanium rechthoekige penning, gepolijst, 50 x 30mm, GEEN PASFOTO mogelijk! (+ € 33,50 euro)
Titanium rechthoekige penning, mat geborsteld, 50 x 30mm, GEEN PASFOTO mogelijk! (+ € 33,50 euro)
Kiest u hier evt. een gekleurde rubberen/siliconen rand uitsluitend voor de RVS rechthoekige penning, niet
geschikt voor de titanium en/of ronde penning! (+ € 2,50 euro). Wilt u geen rand? → Ga door naar vraag 3.
Zwart (+ € 2,50 euro)
Wit (+ € 2,50 euro)
Transparant (+ € 2,50 euro)
Donkerblauw (+ € 2,50 euro)
Donkergroen (+ € 2,50 euro)
Lichtblauw (+ € 2,50 euro)
Oranje (+ € 2,50 euro)
Paars (+ € 2,50 euro)
Rood (+ € 2,50 euro) → Ga door naar vraag 3.

2. Ronde penning
Ronde penning, RVS (roestvrijstaal), doorsnede 3,45 cm ( MET foto) (+ € 24,50 euro)

3. Armbanden: gemaakt van RVS, siliconen, nylon met opschrift “NIET REANIMEREN”
(Gewenst aantal a.u.b. in het vakje zetten bij meerdere armbanden. Streept u de kleur door die u niet wilt)
RVS schakelarmband met medisch logo en tekst “niet reanimeren” (+ € 26,- euro)
Inkorter voor RVS armband (+ €4,50 euro)
Siliconen armband (niet verstelbaar!):
Rood of
Blauw met witte tekst en logo (+ € 4,50 euro)
Nylon armband internationaal, met ‘Niet-reanimeren’ plaatje, DNR + logo, blauw (+ € 15,- euro)
Siliconen armband rood met NR-tekst en verstelbare gesp. (+ € 6,50 euro)
Siliconen armband rood
of blauw
+metalen(RVS) NR-plaatje, logo, verstelbare gesp.(+ € 8,50 euro)
Stoffen, zachte, elastische armband, rood, met witte tekst ‘Niet reanimeren’ en medisch logo (+ € 7,50 euro)
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4. Ketting: Kiest u hieronder evt. de gewenste ketting: *
Zilverkleurige bolletjesketting, 70 cm (standaardlengte) (+ € 3,- euro)
Zilverkleurige bolletjesketting, kort, 50 cm (+ € 1,50 euro)
Zilverkleurige gedraaide ketting, 80 cm, met krabschaarsluiting (+ € 6,- euro)
Verzilverde (925) ‘slangketting’, 60 cm, met krabschaarsluiting (+ € 6,- euro)
Goudkleurige ‘slangketting’ 75cm, met krabschaarsluiting (+ € 3,50 euro)
Zwart lederen koord, 75 cm, 3 mm dikte, met 925 sterling zilveren krabschaarsluiting (+ € 6,- euro)
Zilverkleurige Titanium bolletjesketting, 70 cm (standaardlengte) (+ € 24,- euro)
Zilverkleurige Titanium schakelketting, 70 cm (standaardlengte) (+ € 26,- euro)
Gewaxed koord, rood, met RVS krabschaarsluiting, 70 cm, 2 mm dikte (+ € 2,50 euro)

5. Button of luxe hanger (zonder persoonsgegevens!) met tekst ‘NIET REANIMEREN’,
ter bevestiging aan de kleding.
Luxe geëmailleerde hanger (35mm Ø, met tekst NIET REANIMEREN + medisch logo (+ € 15,50 euro)
Veiligheidsspeld t.b.v. bevestigen geëmailleerde medaillon of NR-penning (+ € 0,50 euro)

Persoonsgegevens voor gravering voorzijde van de niet-reanimerenpenning
Te graveren naam + voorletters* *

Te graveren geboortedatum *

Tekst achterzijde penning
•
•

De tekst aan de voorzijde van de penning is een standaardtekst: 'REANIMEER MIJ NIET'
De tekst aan de achterzijde van de penningen is ook een standaardtekst. Deze tekst luidt:

'IK VERBIED IEDEREEN, ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN ELKE VORM VAN REANIMATIE OP MIJ TOE TE
PASSEN'

Gaat u akkoord met de standaardteksten aan de voor- en achterzijde van uw penning? *
Akkoord
Niet akkoord, u kunt uw evt. aanpassingen hieronder vermelden:

Alleen indien u een aangepaste tekst wilt, die anders is dan de standaardtekst, dan kunt u uw eigen
tekst hieronder invullen:
Evt. aanpassing standaardtekst Voorzijde:

Evt. aanpassing standaardtekst Achterzijde:
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Voor wie is deze penning bestemd? * (a.u.b. 1 bestelformulier per persoon)
Voor uzelf
Voor iemand anders
Voor iemand anders + uzelf (gezamenlijke verzending indien hetzelfde adres)

Verzending*
Standaard verzending NL (levertijd +/- 2 - 3 weken): € 2,10 euro.
Normale snelheid 1 van 2 bestellingen gezamenlijk verzonden (+/- 2 - 3 weken): € 1,05 euro per bestelling.
Normale verzending buiten NL (iets langer dan 3 weken): € 3,50 euro.

Adresgegevens t.b.v. de verzending:*
Naam + voorletters *:
Straatnaam + huisnummer *:
Postcode + Woonplaats*:
Telefoonnummer *:
E-mail:*

Pasfoto, handtekening, controle legitimatiebewijs
Wij graveren de pasfoto en handtekening, samen met naam en geboortedatum op de penning. Hiermee voldoet deze
aan de officiële eisen van een wilsverklaring. Ter controle van de persoonsgegevens dient u daarom ook een kopie van
het legitimatiebewijs mee te sturen. Wij controleren daarmee de verstrekte persoonsgegevens, zodat wij er zeker van
kunnen zijn dat de juiste gegevens worden gegraveerd. U kunt evt. uw BSN-nummer voor het kopiëren afschermen. Uw
legitimatiegegevens worden na 90 dagen uit onze bestanden gewist.

Wij zullen zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om gaan!
Bijzonderheid: De pasfoto is voor de titanium penningen niet mogelijk.
Het kopie legitimatiebewijs, dit is uitsluitend voor de niet-reanimeren penningen nodig. Deze kunt u met
dit uitgeprinte of in gescande formulier meesturen in een gesloten envelop. U ontvangt deze weer
retour samen met uw bestelling.

Handtekening
LET OP: Met het aanleveren van uw handtekening geeft u ons (Niet-reanimeren):
1. Officieel de opdracht tot het vervaardigen en uitgeven van een niet-reanimeren penning.
2. De te graveren handtekening voor op uw niet-reanimeren penning. (Ook verplicht indien u de
handtekening niet gegraveerd wilt hebben!)
3. Te kennen dat u goed bent geïnformeerd over de gevolgen van het dragen van een niet-reanimeren penning.
Hiervoor kunnen wij u zo nodig doorverwijzen naar diverse informatiebronnen. Uw huisarts kan dit met u
bespreken.
4. Te kennen dat u de betaling per ommegaande, of na ontvangst van de factuur zult verrichten. (zie opties)
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Handtekening

Pasfoto

Zet u in het onderstaande vak aub de
handtekening (aub binnen de lijnen ) die op
de penning gegraveerd moet worden,
afkomstig van de persoon die de penning
gaat dragen :

Plakt u aub in het onderstaande vakje de
pasfoto van de toekomstige drager van de
Niet-reanimeren penning:

Betaling
Wij hanteren momenteel betaling vooraf. Wij maken uw bestelling gereed na ontvangst van uw
betaling. U kunt kiezen uit de volgende 3 betalingsopties om te betalen:
De betaling via een bankoverschrijving. De losse bedragen staan achter de keuzes op dit bestelformulier
vermeld. Indien u deze optelt met de verzendkosten ( € 2,10 ) erbij, dan krijgt u ook het totaalbedrag.
Het totaalbedrag van uw bestelling (incl. verzendkosten) kan worden overgemaakt naar:
IBAN-rekeningnummer:
Ten name van:
Onder vermelding van:
Bank:

NL88 KNAB 0283712554 (zonder spaties invoeren!)
Niet-reanimeren
Uw achternaam (+ evt. naam van de drager v/d penning)
Knab (Aegon)

U ontvangt een betaalverzoek via een sms-bericht naar uw mobiele telefoon.
(mobiele telefoonnummer benodigd!)
U ontvangt een IDEAL-betaalkoppeling via een email (emailadres benodigd!)
Ik heb de bestelling gecontroleerd en geef hiermee opdracht tot bestelling:
Handtekening opsteller:

Hartelijk dank voor uw bestelling! U heeft nu alles ingevuld en u kunt de formulieren verzenden naar:

Niet-reanimeren
Biestarwe 10
1761 VS Anna-Paulowna
Wij maken uw bestelling in orde na ontvangst van de betaling. Houdt u a.u.b. rekening met de vermelde
levertijd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze het beste stellen via een berichtje naar:
info@niet-reanimeren.nl of via het contactformulier op de website.
U kunt ons vinden op de website: www.niet-reanimeren.nl
Wij zijn ook telefonisch bereikbaar: `s avonds van 19:00 uur tot 21:00 uur. Ons telefoonnummer is:
085-0654645. U kunt hier ook altijd een berichtje voor ons inspreken, zodat wij u op een later tijdstip kunnen
terugbellen.

Uw Wens staat bij ons centraal
Niet-reanimeren; met meer dan 10 jaar ervaring in het maken van rechtsgeldige niet-reanimeren penningen en NR-armbanden

