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Aanvraagformulier voor het verkrijgen van 
bloedproducten of bloedstalen*  

voor validatie- en onderwijsdoeleinden
* Verder in de tekst ‘producten’ genoemd.

Identificatiegegevens aanvrager

Naam instelling  

Rechtsgeldige 
vertegenwoordiger 

Adres instelling

Telefoonnummer instelling

Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mail adres

Facturatieadres

Omschrijving van de aanvraag

Type product1 Donaties niet geschikt voor transfusie, restfracties van donaties

 Erytrocytenconcentraat

 Plasma

 Buffy coat

 Bloedplaatjesconcentraat

Reststalen CELA

 EDTA-bloedstaal

 EDTA-bloedstaal + bloedgroep

 Serumstaal

Hoeveelheid² (bij benadering)

Frequentie van afhaling³

Looptijd

Plaats van afhaling  campus Gent4          campus Mechelen

1 Zie www.rodekruis.be/dienstvoorhetbloed/bestelling-bloedproducten-niet-voor-transfusie voor de mogelijke producten
2+3 Hoeveelheid en frequentie in te vullen voor elk aangevraagd product
4 Enkel voor bloedproducten
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Aanwending van de producten

Geef hier een beknopte maar duidelijke omschrijving van de aanwending: 

Voorwaarden
De ondergetekende verklaart:

■ dat de aanvrager weet dat de producten in kwestie biologische producten van menselijke oorsprong zijn
die niet onderworpen zijn aan vrijgavecriteria m.b.t. infectieuze merkers;

■ dat de aanvrager weet dat op deze producten de universele voorzorgsmaatregelen ter bescherming
tegen mogelijke overdracht van door bloed draagbare ziekteverwekkers van toepassing zijn en hoe deze
toe te passen, en garandeert dat zijn medewerkers/aangestelden hiervan tevens op de hoogte zijn;

■ dat de aanvrager garandeert over alle vereiste toelatingen, vergunningen, licenties en goedkeuring
van een ethisch comité te beschikken die vereist zijn bij wet met betrekking tot de bewaring en het
gebruik van de producten en dat zij alle toepasselijke wetten, regelgeving en richtlijnen zal naleven met
betrekking tot veilige opslag, behandeling, gebruik en vernietiging van deze producten;

■ dat de aanvrager garandeert dat de geleverde producten enkel in het kader van bovenvermeld doel
aangewend en bewaard zullen worden en nadien zullen worden vernietigd;

■ dat de aanvrager de resultaten van de testen die zij desgevallend uitvoert op de geleverde producten
niet meedeelt aan Rode Kruis-Vlaanderen en niet meedeelt aan derden op een manier waardoor Rode
Kruis-Vlaanderen schade kan leiden;

■ dat de aanvrager akkoord gaat geen enkele garantie van Rode Kruis-Vlaanderen te verkrijgen omtrent
de kwaliteit van de geleverde producten en de geschiktheid voor het gebruik waartoe de aanvrager deze
bestemt en dat Rode Kruis-Vlaanderen niet aansprakelijk kan gesteld worden voor enige schade geleden
door de instelling ten gevolge van de levering en/of het gebruik van de producten, behoudens zware
fout of opzet van Rode Kruis-Vlaanderen.

■ dat hij/zij rechtsgeldig de aanvrager kan vertegenwoordigen in het kader van onderhavige
overeenkomst.

Naam + handtekening verantwoordelijke aanvrager: 

Aangevraagd op: 
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Modaliteiten van vergoeding en facturatie
■ Voor de administratieve verwerking van de bestellingen zal een vergoeding per individueel product

worden aangerekend zoals bepaald in bijlage 1: Lijst vergoedingen.

■ Voor bloedstalen geldt een minimaal factuurbedrag van het equivalent van 10 stalen.

■ Per dossiernummer wordt er aan één adres gefactureerd. De instelling verbindt er zich toe Rode Kruis-
Vlaanderen te vergoeden binnen de 30 dagen na factuurdatum behoudens met redenen omklede
betwisting bij aangetekende brief aan Rode Kruis-Vlaanderen binnen dezelfde termijn medegedeeld.
Bij niet betaling binnen de bovenvermelde betaaltermijn worden de wettelijke verwijlinteresten
aangerekend vanaf de vervaldatum, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bovendien wordt
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 15% van
het factuurbedrag met een minimum van € 25.

Het vak hieronder wordt ingevuld door Rode Kruis-Vlaanderen bij goedkeuring van 
uw aanvraag.

Goedkeuring beheerder van de Biobank Rode Kruis-Vlaanderen
Deze aanvraag wordt goedgekeurd met onderstaand dossiernummer dat ook dient als login om langs 
de voorgeschreven weg de gewenste producten te bestellen.

Dossiernummer Dienst voor het Bloed:

Deze toestemming is geldig voor de periode van ……… / ……… / ………… tot ……… / ……… / ………… 
onder voorbehoud van wijzigingen in de wetgeving die een invloed hebben op de levering van de 
gevraagde producten door Rode Kruis-Vlaanderen.

De gevraagde producten zullen geleverd worden in functie van de beschikbaarheid en 

tegen vergoeding van …………………… euro per ……………………

Datum: ……… / ……… / …………

Naam Handtekening
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