
 AED’s in Maasbommel e.o. 
 

 
 

  

 

Nr.: Locatie : Opmerking : 

1 

Dorpshuis De Hanze 
Mr. van de Venstraat 2, Maasbommel 
 
(AED in beheer van Stichting AED 
Rivierenland) 

AED beschikbaar : “24/7”  
 
AED bevindt zich in een afgesloten kast met pincode. 
Pincode wordt bekend gemaakt aan Burgerhulpverleners bij 
een reanimatieoproep via HartslagNu 

2 

Residentie Het Hanzehuys 
De Bennemaker 15, Maasbommel 
 
(AED in beheer van Stichting AED 
Rivierenland) 

AED beschikbaar : “24/7”  
 
AED bevindt zich in een afgesloten kast met pincode. 
Pincode wordt bekend gemaakt aan Burgerhulpverleners bij 
een reanimatieoproep via HartslagNu 

3 

Woonhuis 
Velddijksestraat 46, Maasbommel 
 
(AED in beheer van Stichting AED 
Rivierenland) 

AED beschikbaar : “24/7”  
 
AED bevindt zich in een afgesloten kast met pincode. 
Pincode wordt bekend gemaakt aan Burgerhulpverleners bij 
een reanimatieoproep via HartslagNu 

4 

Partycentrum Moeke Mooren 
Blauwe Sluis 1B, Appeltern 
 
(AED in beheer van Stichting AED 
Rivierenland) 

AED beschikbaar : “24/7”  
 
AED bevindt zich in een afgesloten kast met pincode. 
Pincode wordt bekend gemaakt aan Burgerhulpverleners bij 
een reanimatieoproep via HartslagNu 



 AED’s in Maasbommel e.o. 
 

 
 

  

Nr.: Locatie : Opmerking : 

5 
Voetbalverening DBV 
Hogenhofstraat 10a, Maasbommel 

AED beschikbaar : tijdens trainingen en wedstrijden 

6 
Zorgboerderij De Maashof 
Hogenhofstraat 10 b, Maasbommel 

AED beschikbaar : ma. t/m zat. 10:00 – 16:00uur 

7 
Jachthaven Wsv De Gouden Ham, 
Kreijendijk 2, Maasbommel  

AED bevindt zich bij de ingang van de kantine 
 
AED bevindt zich in een afgesloten kast met pincode. 
Pincode wordt bekend gemaakt aan Burgerhulpverleners bij 
een reanimatieoproep via HartslagNu 

8 
Jachthaven Hanzeland 
Kreijendijk 3, Maasbommel 

AED staat in het havenkantoor 
 
sleutel bij havenmeester 0487-56171 of 06-29227161 
en/of eigenaar B v Wijk 0487-561710 of 06-51527730 

9 
Vakantiepark De Hanenberg 
Molenwegje 10, Maasbommel 

AED beschikbaar : “24/7” 
 
AED bevindt zich in een afgesloten kast met pincode. 
Pincode wordt bekend gemaakt aan Burgerhulpverleners bij 
een reanimatieoproep via HartslagNu 

10 
Kantoor Uiterwaarde 
Hamsestraat 2, Appeltern 

AED beschikbaar : “24/7” 
 
AED bevindt zich in een afgesloten kast met pincode. 
Pincode wordt bekend gemaakt aan Burgerhulpverleners bij 
een reanimatieoproep via HartslagNu 

 

• Een AED in een kast met een pincode 

Nadat de alarmcentrale 112 is gebeld, en ambulance onderweg zijn gestuurd, roept de alarmcentrale 

burgerhulpverleners op via het oproepsysteem “HartslagNu”. 

Deze burgerhulpverleners kunnen reanimeren en een AED bedienen. Zij ontvangen een sms of WhatsApp 

bericht met de locatie van het slachtoffer, locatie van de dichtstbijzijnde beschikbare AED en de pincode 

van de AED-kast. 

 

• Interesse in een cursus Reanimeren  

Indien u interesse heeft in een cursus Reanimeren, meldt u zich dan aan bij Trees Boerakker. 

( trees.boerakker@gmail.com ) 

mailto:trees.boerakker@gmail.com

