Alle voordelen van Pet-Totaal op een rij:
√ Volledige herziening van uw KEW-dossier + jaarlijkse check-up
√ Praktijkcheck op algemene wettelijke vereisten stralingsbescherming
√ Onbeperkt toegang tot advies van een stralingsbeschermingsdeskundige
√ Registratie van de registratieplichtige toestellen bij de ANVS, vergunningsaanvraag
met korting
√ Overeenkomst van betrokkenheid met een stralingsbeschermingsdeskundige
√ Jaarlijks bezoek van de stralingsdeskundige aan uw praktijk
√ Jaarlijkse kwaliteitscontroles aan alle aanwezige röntgenapparatuur
√ Beoordeling of uitvoering verplichte acceptatietest bij aanschaf van nieuwe apparatuur
√ Controle van de risicoanalyse op actualiteit en kwaliteit - waar nodig aanpassing/toetsing
√ Radiologisch jaarverslag
√ Eén contact voor alles op het gebied van stralingsbescherming
√ Continue actualisatie bij wijzigingen

Alles per direct goed geregeld
Vanaf nu heeft u uw stralingsbescherming definitief goed geregeld. Maak gebruik van onze
aanbieding om direct over te stappen. Informeer naar de voorwaarden, of maak vandaag nog een
afspraak voor een uitgebreide, persoonlijke uitleg over de details van onze dienstverlening.
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Sentix Pet-Totaal
Complete stralingsbescherming
in uw dierenartspraktijk

Sentix Pet-Totaal
Met het unieke totaalpakket van Sentix Pet-Totaal ontzorgen wij u volledig op het gebied van
stralingsbescherming in uw praktijk. Van het leveren van de stralingsbeschermingsdeskundige,
een actueel KEW-dossier inclusief risicoanalyse, het uitvoeren van verplichte periodieke toestel- en
praktijkcontroles tot onbeperkt advies.

Zo voldoet u op ieder moment aan alle wettelijke eisen en opvattingen van de inspecterende
instanties, zonder verder omkijken. Een veilig idee voor de gezondheid van mens en dier.

Jaarlijkse toestelcontrole & acceptatietesten
Wat kunt u van ons verwachten?

Het is vereist om alle röntgenapparatuur binnen de praktijk periodiek te laten controleren op een
goede werking. Sentix voert als onderdeel van Pet-Totaal jaarlijks de vereiste kwaliteitscontroles uit.

Betrokkenheid stralingsbeschermingsdeskundige
We kunnen ons voorstellen dat het een opgave is om gelijke tred te houden met de steeds
wijzigende regels en voorschriften. Binnen Pet-Totaal zorgt de stralingsdeskundige van Sentix
ervoor dat u voldoet aan alle verplichtingen in overeenstemming met wetgeving, ook bij alle

Een deskundig aanspreekpunt, voor alle zaken
op het gebied van stralingsbescherming

toekomstige wijzigingen.

Onbeperkt advies
Risicoanalyse & actueel KEW-dossier

U heeft voortaan één deskundig aanspreekpunt op het gebeid van stralingsbescherming. U

Binnen uw praktijk dient een stralingsrisicoanalyse te worden opgesteld of getoetst door de

mag ons altijd raadplegen, zo vaak als u het nodig acht voor een goede uitvoering binnen

stralingsbeschermingsdeskundige. Binnen Pet-Totaal wordt deze risicoanalyse volledig door

uw dierenartspraktijk. Sentix ontzorgt u volledig, zodat u voldoet aan een stralingsveilige

Sentix uitgevoerd. Daarnaast worden protocollen en instructies opgesteld die samen met de

werkomgeving voor mens, dier en milieu.

risicoanalyse, het verplichte en actuele KEW-dossier vormen. Aan u de keuze of u deze digitaal of
op papier wenst.

De overeenkomst
U betaalt voor Sentix Pet-Totaal jaarlijks een bedrag van € 449,- exclusief BTW. Hiervoor nemen wij

Registratie / vergunning

u alle zorg rondom stralingsbescherming uit handen. De overeenkomst wordt aangegaan voor de

Toestellen met een vaste focus-object-afstand vallen onder de registratieplicht. De overige

duur van tenminste drie jaren en is daarna jaarlijks opzegbaar.

toestellen hebben een vergunningplicht. Binnen het pakket Sentix Pet-Totaal verzorgen wij uw
registratie bij de ANVS als onderdeel van het pakket.
Indien een vergunning benodigd is, dan kunnen wij deze in combinatie met het pakket voordelig
regelen voor een eenmalige meerprijs van € 599,00 excl. BTW. (losse vergunningsaanvraag zonder
pakket bedraagt € 799,00 excl. BTW).

AANBIEDING - Sluit Sentix Pet-Totaal nu af en betaal voor het eerste jaar
slechts € 399,- exclusief BTW. Alles rondom de stralingsbescherming in uw
praktijk wordt vanaf nu voor u geregeld.

