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Daar waar waardevolle medische apparatuur op een andere locatie weer optimaal kan functioneren,

ontstaat volgens Mediproma een mooie win-winsituatie. Niet alleen de waarde van een product kan

weer volledig benut worden, maar er ontstaat tegelijker tijd een mogelijkheid om in te spelen op de

vraag naar medische apparatuur vanuit andere delen van de wereld. Zo kan worden bijgedragen aan

de medische ontwikkeling elders.

Statement

“
“
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Welkom bij Mediproma B.V. Wij nemen uw zorgen op diverse

medische vlakken graag uit handen. Het eerste deel van onze naam 

'Medi' staat voor medisch. Het tweede deel 'proma' staat voor 

Project Management. Onze projecten vinden plaats in de medische 

sector. Projecten die wij zoal uit voeren zijn onder andere het 

demonteren en op transpor t zetten van grote medische scanners, 

zowel in Nederland als daarbuiten.

Daarnaast wil Mediproma medische apparatuur wat niet meer

gebruikt wordt een tweede kans geven. Dit houdt in dat Mediproma

zoekt naar medische apparatuur om dit te kunnen verkopen aan die

mensen die dat nodig hebben.

U bent van har te welkom om eens nader kennis te maken!

Rick Meerkerk, Mediproma
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7Medical Equipment

Het handelen in gebruikte medische apparatuur is onze core business. Veel medische

bedrijven of zorginstellingen bezitten apparatuur die door omstandigheden overcompleet 

is, maar nog waarde heeft. Als deze apparatuur daadwerkelijk nog waarde 

ver tegenwoordigt, zien wij daarin goede kansen. Dankzij een breed internationaal netwerk 

kunnen we inspelen op de vraag naar medische apparatuur. We helpen aanbieders dan 

ook graag om apparatuur een nieuwe bestemming te geven. 

Mediproma beschikt over een eigen geconditioneerde opslag. Dit betekent dat we 

apparatuur tijdelijk kunnen opslaan en dus ook een voorraad hebben. Graag komen we 

langs bij uw instelling om apparatuur te bekijken. Mediproma beschikt over veel kennis van 

medische apparatuur en vindt het belangrijk om gedegen om te gaan met overgenomen 

apparatuur. Dat betekent bijvoorbeeld dat we apparatuur vrijmaken van locatie- en 

persoonsgegevens. Als aanbieder kunt u er na overname dan ook zeker van zijn dat de 

geschiedenis van uw instrumenten is gewist.

Onze kennis van medische apparatuur stelt ons in staat om apparaten naar behoren te

testen. We vinden het belangrijk om kopers alleen producten van kwaliteit aan te bieden.

Betrouwbaarheid en een goede communicatie is daarbij essentieel. We handelen met

dealers wereldwijd om producten een goede bestemming te kunnen geven. Het geeft ons 

een extra drive wanneer we door verkoop bij kunnen dragen aan de plaatselijke medische 

ontwikkelingen. Geïnteresseerden van onze producten kunnen ons aanbod bekijken op 

onze website (w w w.mediproma.nl), maar zijn ook van har te welkom om een kijkje te 

nemen in onze opslag in Nieuw-Lekkerland. We zien er naar uit om u op ons kantoor te 

ont vangen en denken graag mee in de vraag die u heeft.

Mediproma heeft er varing met het transpor teren van allerlei apparatuur en werkt daarbij

samen met betrouwbare par tners. U heeft dus geen omkijken naar het transpor t!

Medical Equipment

Handelen in gebruikte 
medische apparatuur 
is onze core business.
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9Project Management

Mediproma houdt zich ook bezig met projectmanagement, met name op medisch gebied

en op gebied van transpor t. We werken samen met bedrijven die moeilijke transpor t vragen

goed aankunnen en die weten hoe ze douanedocumenten moeten opstellen. Dit gegeven,

samen met onze kennis van medische apparatuur en de verplaatsing daarvan, maakt dat u

projecten op dit gebied eenvoudig uit handen kunt geven bij ons.

Heldere communicatie en slagvaardig werken zijn voor ons belangrijk. Dat komt het

projectmanagement absoluut ten goede. Projectmanagement moet gebeuren vanuit een

duidelijke structuur en orde. We documenteren dan ook goed, maar houden niet van

omslachtige procedures en documentaties die de efficiëntie belemmeren.

Mediproma weet uit er varing dat het in de medische sector belangrijk is om snel te kunnen

schakelen. Zo hebben wij in november 2014 in één week tijd een mobiel hospitaal 

ingericht. Dit mobiele hospitaal is direct op transpor t gezet naar Africa in de strijd tegen 

Ebola. Deze grote spoedorder konden wij naar tevredenheid opleveren. We waren daarbij 

in staat om direct in kaar t te brengen wat er nodig was en wat de mogelijkheden waren. De 

kor te deadline maakte het project complex. Vanuit verschillende landen hebben we 

uiteindelijk alle apparatuur op tijd kunnen inkopen. Dat het project geslaagd is, geeft aan 

dat we grote projecten doeltreffend kunnen managen.

Andere referenties zijn het plaatsen van Biomarker Generatoren in Saoedi-Arabië, 

Kazachstan, Bulgarije en Engeland. Zo zijn we wereldwijd actief en weten we ook buiten 

de grenzen hoe we moeten handelen. 

Wij zien in projecten en vraagstukken altijd de uitdaging om tot een zo goed mogelijk 

resultaat te komen. Daarom begeleiden we graag projecten van a tot z!

Project Management

Vakkundige en professionele
begeleiding van projecten.
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11Rigging, Crating, Packing, Shipping

Het verpakken en verplaatsen van producten moet met grote zorg gebeuren. We zijn ons

bewust van de waarde van producten en vanuit die optiek gaan we met producten om.

Mediproma is ontstaan vanuit de behoefte om MRI- en CT scanners uit te bouwen en te

ver voeren.

Rigging: De term 'rigging' slaat op het interne transpor t van zware producten. Het kan

gaan over uw apparatuur of producten met een gebruiksaanwijzing. Soms moeten deze

binnen een gebouw verplaatst worden. Dat vraagt niet alleen om een zorgvuldige aanpak,

maar ook om exper tise en de benodigde capaciteit. Mediproma beschikt daarover.

Crating: Wij verzorgen ook een goede voorbereiding van producten die verscheept moeten 

worden. Dit doen we o.a. door middel van 'crating'. Dat houdt in dat we producten 

demonteren en de onderdelen daarvan in speciale kratten klaarmaken voor ver voer. Deze 

kratten worden op maat gemaakt, wat aangeeft dat we het verschepen zorgvuldig willen 

voorbereiden. We doen dit niet alleen voor medisch gerelateerde producten, maar u kunt 

ook terecht bij ons voor de crating van andere producten, zoals meubels en andere 

technische apparatuur.

Packing: We behandelen producten altijd met zorg. Dat betekent voor ons concreet dat we 

er alles aan doen om het product af te leveren zoals het verzonden is. Bij het verpakken 

van medische apparatuur is het onder andere van groot belang dat de geschiedenis van de 

apparatuur gewist wordt. Dit doen wij door een goede schoonmaak waarbij eventuele 

stickers en andere persoonlijke informatie worden gewist. Ook wissen we gegevens en 

patiëntendata van het apparaat. U kunt er bij ons zeker van zijn dat het apparaat 

onherkenbaar wordt weggezonden.

Shipping: We werken samen met er varen ver voerders die het proces van ver voer goed

kunnen uit voeren. U kunt het ver voer dan ook onbezorgd uit handen geven aan ons.

Rigging, Crating, Packing, Shipping

Bewust van de waarde, demonteren, 
verpakken en verplaatsen wij 
uw apparatuur zorgvuldig.
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Inkoop en verkoop van Medische apparatuur

Er varing met veel apparatuur

Een nieuwe bestemming voor uw apparatuur

Apparatuur wordt zorgvuldig gecontroleerd

Gericht op kwaliteit

Heldere communicatie

Flexibele instelling

Projectspecifieke behandeling

Specifiek ontworpen gereedschap 
om zware delen te verplaatsen

Jarenlange er varing

Van opslag tot bezorgadres
inclusief benodigde documenten

Goede verpakkings- en bezorgservice
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