
Zorg voor zekerheid 
in noodsituaties.

'Een slimme oplossing', 'een innovatie waar we echt iets aan hebben' of 'eigenlijk zou 
iedereen dit altijd bij zich moeten dragen'. Het is een greep uit de vele positieve 
reacties van ambulanceverpleegkundigen van regio Gooi en Vechtstreek bij hun 
kennismaking met de Save-Me armband.

WAT MAAKT SAVE-ME UNIEK?

Flexibel

Save-Me maakt het mogelijk 
om op ieder moment je 

profiel aan te passen en uit 
te breiden, maar ook om 
producten te koppelen of 

ontkoppelen.

Geruststellend

Met de gratis Save-Me 
Card of door één van 

de vele andere handige 
producten bij je te dragen 

ben je altijd veilig 
onderweg.

Effectief

Door je Save-Me QR-code 
te scannen wordt je actuele 
persoonlijke en medische 
profiel weergegeven. Hier-
door kunnen hulpverleners 
snel de juiste hulp bieden.

IBAN  NL17 KNAB 0255 6250 57

BTW  NL8561.75.225.B01

KvK  65590368

Save-Me B.V.
Stationsplein 30

1382 AD  Weesp

T +31 (0)20 261 37 63  

hello@save-me.nu

www.save-me.nu

Informatie en bestellen
Voor meer informatie en bestellingen ga je naar de website van 
Save-Me (www.save-me.nu). Hier kies je ook het abonnement en 
de producten die het beste bij je past. Verder staan er diverse 
korte instructiefilmpjes waarin stap voor stap alle mogelijk-
heden worden uitgelegd. Scan code

Onbeperkt producten koppelen
Een Save-Me armband, een pasje, een sticker of 
een MTB-vignet? Als je eenmaal een profiel hebt 
aangemaakt is dat aan elk product te koppelen. 
Wil je later nog een extra sleutelhanger? Een 
koppeling is zo gemaakt.      

Koppel product

Een account voor het hele gezin
Met één klik kan je als hoofdgebruiker familie-
leden toevoegen. En ook die hebben dan een 
volwaardig en eigen Save-Me profiel met de hieraan 
gekoppelde producten. Ideaal voor gezinnen of 
zorggroepen. 

Familielid toevoegen

Gratis Save-Me Card
Bij elk profiel krijg je een gratis Save-Me Card als 
pdf. De kaart heeft het formaat van een bankpas 
en je kunt hem zo vaak uitprinten als je wilt. 

Print Save-Me Card

Documenten uploaden
Aan Save-Me Medical kunnen onbeperkt voor jou 
belangrijke documenten worden gekoppeld 
zoals een codicil of wilsbeschikking.

Donorcodicil.jpg

Zorgpas.jpg

Altijd up-to-date 
Wijzigt er iets in je persoonlijke situatie? Je kunt je 
profiel op elk moment zelf eenvoudig aanpassen. 
Na het scannen zijn de wijzigen meteen zichtbaar. 
Bij alle gekoppelde Save-Me producten!

Profiel bewerken

Liever iets meer privacy? 
Wil je dat je gegevens niet direct zichtbaar worden 
na het scannen, zet dan de pincode aan. Bij het 
scannen wordt dan eerst de pincode gevraagd die 
op je product staat.  

Pincode Uit Aan



Voor een persoonlijke touch zijn er vele charms 
om over de band te schuiven. Wil je laten zien dat 
je van hardlopen houdt? Ben je een wielrenner? 
Of wil je een hartje?

Met Save-Me kan en wil je gezien worden!

WAT DOET SAVE-ME?

Het Save-Me Medical profiel is het meest complete
profiel, waarbij je naast alle gegevens die een 
Premium profiel biedt ook al je medicijnen (met 
dosering!) en gegevens van je arts en specialist kan 
toevoegen. Belangrijke documenten, zoals bijv. je 
codicil, wilsbeschikking of andere documenten die 
van levensbelang kunnen zijn, kan je aan je Save-Me 
Medical profiel toevoegen.

Save-Me Free kost je helemaal niets! Na het aan-
maken van je profiel heb je altijd je belangrijkste 
gegevens bij je, namelijk: wie je bent en wie er 
gebeld moet worden.

KIES JE ABONNEMENT

HOE WERKT SAVE-ME?

Bij Save-Me heb je een keuze uit drie verschillende persoonlijke profielen waar-
aan je producten kan koppelen die na het scannen met een smartphone van 
de unieke QR-code je profiel weergeven. 

Mocht je situatie veranderen dan kan je eenvoudig in de online omgeving je 
profiel aanpassen, uitbreiden en met één druk op de knop nieuwe producten 
koppelen. 

KIES JE PRODUCT

Met Save-Me heb je altijd je actuele persoonlijke en medische informatie bij je 
zodat in geval van nood hulpverleners zonder tijdverlies de juiste hulp kunnen 
bieden en thuisblijvers op de hoogte worden gebracht.

Wie ben je? Wie moeten er worden ingelicht? Wat is je bloedgroep? Waar ben 
je verzekerd? Heb je allergieën? Gebruik je medicijnen en zo ja, wat is de dosering? 
Wil je gereanimeerd worden? Heb je een donorcodicil? Heb je aandoeningen?

Save-Me geeft de belangrijkste antwoorden wanneer je hier zelf niet toe in 
staat bent, dit bespaart veel tijd wanneer iedere seconde telt!

Ook is het mogelijk om producten te ontkoppelen en deze over te dragen. 
Save-Me biedt producten voor iedere toepassing en je kan zoveel producten 
koppelen als je maar wil!

Medical

De fraaie permanent plakkende 
stickers zijn overal toepasbaar! 
Op je fiets, rollator, helm, mobiel, 
laptop etc.., worden geleverd in 
sets van 3 stuks en zijn verkrijgbaar 
in vier kleuren.

Free
✓ Persoonsgegevens

✓ Gegevens contactpersoon

Met het Save-Me Premium profiel heb je altijd al 
je actuele gegevens bij je! Het is mogelijk om meer-
dere contactpersonen toe te voegen, eventuele 
allergieën, je bloedgroep en de gegevens van je 
zorgverzekeraar. Kortom alle gegevens die in een 
noodsituatie nodig zijn voor hulpverleners.Premium

✓ Persoonsgegevens

✓ Extra contactpersonen

✓ Basis medische gegevens

✓ Persoonsgegevens

✓ Extra contactpersonen

✓ Uitgebreide medische gegevens

✓ Toevoegen documenten

✓ Vrij invoerveld

Als je kiest voor veiligheid, vormgeving en een hoog draagcomfort dan is de 
Save-Me armband echt iets voor jou! Deze topkwaliteit armbanden zijn weer-
bestendig, slijtvast en kleurecht.

Save-Me armbanden zijn verkrijgbaar in 
14 kleuren en kleurcombinaties, zodat je 
er altijd een kan vinden die bij jou past.

De siliconen Save-Me armbanden hebben
een roestvrijstalen, duurzame sluiting en zijn
eenvoudig op maat te maken. Geschikt voor
zowel kinderen als volwassenen.

€ 4,95 per jaar

Gratis

€ 7,95 per jaar



Voor een persoonlijke touch zijn er vele charms 
om over de band te schuiven. Wil je laten zien dat 
je van hardlopen houdt? Ben je een wielrenner? 
Of wil je een hartje?

Met Save-Me kan en wil je gezien worden!

WAT DOET SAVE-ME?

Het Save-Me Medical profiel is het meest complete
profiel, waarbij je naast alle gegevens die een 
Premium profiel biedt ook al je medicijnen (met 
dosering!) en gegevens van je arts en specialist kan 
toevoegen. Belangrijke documenten, zoals bijv. je 
codicil, wilsbeschikking of andere documenten die 
van levensbelang kunnen zijn, kan je aan je Save-Me 
Medical profiel toevoegen.

Save-Me Free kost je helemaal niets! Na het aan-
maken van je profiel heb je altijd je belangrijkste 
gegevens bij je, namelijk: wie je bent en wie er 
gebeld moet worden.

KIES JE ABONNEMENT

HOE WERKT SAVE-ME?

Bij Save-Me heb je een keuze uit drie verschillende persoonlijke profielen waar-
aan je producten kan koppelen die na het scannen met een smartphone van 
de unieke QR-code je profiel weergeven. 

Mocht je situatie veranderen dan kan je eenvoudig in de online omgeving je 
profiel aanpassen, uitbreiden en met één druk op de knop nieuwe producten 
koppelen. 

KIES JE PRODUCT

Met Save-Me heb je altijd je actuele persoonlijke en medische informatie bij je 
zodat in geval van nood hulpverleners zonder tijdverlies de juiste hulp kunnen 
bieden en thuisblijvers op de hoogte worden gebracht.

Wie ben je? Wie moeten er worden ingelicht? Wat is je bloedgroep? Waar ben 
je verzekerd? Heb je allergieën? Gebruik je medicijnen en zo ja, wat is de dosering? 
Wil je gereanimeerd worden? Heb je een donorcodicil? Heb je aandoeningen?

Save-Me geeft de belangrijkste antwoorden wanneer je hier zelf niet toe in 
staat bent, dit bespaart veel tijd wanneer iedere seconde telt!

Ook is het mogelijk om producten te ontkoppelen en deze over te dragen. 
Save-Me biedt producten voor iedere toepassing en je kan zoveel producten 
koppelen als je maar wil!

Medical

De fraaie permanent plakkende 
stickers zijn overal toepasbaar! 
Op je fiets, rollator, helm, mobiel, 
laptop etc.., worden geleverd in 
sets van 3 stuks en zijn verkrijgbaar 
in vier kleuren.

Free
✓ Persoonsgegevens

✓ Gegevens contactpersoon

Met het Save-Me Premium profiel heb je altijd al 
je actuele gegevens bij je! Het is mogelijk om meer-
dere contactpersonen toe te voegen, eventuele 
allergieën, je bloedgroep en de gegevens van je 
zorgverzekeraar. Kortom alle gegevens die in een 
noodsituatie nodig zijn voor hulpverleners.Premium

✓ Persoonsgegevens

✓ Extra contactpersonen

✓ Basis medische gegevens

✓ Persoonsgegevens

✓ Extra contactpersonen

✓ Uitgebreide medische gegevens

✓ Toevoegen documenten

✓ Vrij invoerveld

Als je kiest voor veiligheid, vormgeving en een hoog draagcomfort dan is de 
Save-Me armband echt iets voor jou! Deze topkwaliteit armbanden zijn weer-
bestendig, slijtvast en kleurecht.

Save-Me armbanden zijn verkrijgbaar in 
14 kleuren en kleurcombinaties, zodat je 
er altijd een kan vinden die bij jou past.

De siliconen Save-Me armbanden hebben
een roestvrijstalen, duurzame sluiting en zijn
eenvoudig op maat te maken. Geschikt voor
zowel kinderen als volwassenen.

€ 4,95 per jaar

Gratis

€ 7,95 per jaar



Voor een persoonlijke touch zijn er vele charms 
om over de band te schuiven. Wil je laten zien dat 
je van hardlopen houdt? Ben je een wielrenner? 
Of wil je een hartje?

Met Save-Me kan en wil je gezien worden!

WAT DOET SAVE-ME?

Het Save-Me Medical profiel is het meest complete
profiel, waarbij je naast alle gegevens die een 
Premium profiel biedt ook al je medicijnen (met 
dosering!) en gegevens van je arts en specialist kan 
toevoegen. Belangrijke documenten, zoals bijv. je 
codicil, wilsbeschikking of andere documenten die 
van levensbelang kunnen zijn, kan je aan je Save-Me 
Medical profiel toevoegen.

Save-Me Free kost je helemaal niets! Na het aan-
maken van je profiel heb je altijd je belangrijkste 
gegevens bij je, namelijk: wie je bent en wie er 
gebeld moet worden.

KIES JE ABONNEMENT

HOE WERKT SAVE-ME?

Bij Save-Me heb je een keuze uit drie verschillende persoonlijke profielen waar-
aan je producten kan koppelen die na het scannen met een smartphone van 
de unieke QR-code je profiel weergeven. 

Mocht je situatie veranderen dan kan je eenvoudig in de online omgeving je 
profiel aanpassen, uitbreiden en met één druk op de knop nieuwe producten 
koppelen. 

KIES JE PRODUCT

Met Save-Me heb je altijd je actuele persoonlijke en medische informatie bij je 
zodat in geval van nood hulpverleners zonder tijdverlies de juiste hulp kunnen 
bieden en thuisblijvers op de hoogte worden gebracht.

Wie ben je? Wie moeten er worden ingelicht? Wat is je bloedgroep? Waar ben 
je verzekerd? Heb je allergieën? Gebruik je medicijnen en zo ja, wat is de dosering? 
Wil je gereanimeerd worden? Heb je een donorcodicil? Heb je aandoeningen?

Save-Me geeft de belangrijkste antwoorden wanneer je hier zelf niet toe in 
staat bent, dit bespaart veel tijd wanneer iedere seconde telt!

Ook is het mogelijk om producten te ontkoppelen en deze over te dragen. 
Save-Me biedt producten voor iedere toepassing en je kan zoveel producten 
koppelen als je maar wil!

Medical

De fraaie permanent plakkende 
stickers zijn overal toepasbaar! 
Op je fiets, rollator, helm, mobiel, 
laptop etc.., worden geleverd in 
sets van 3 stuks en zijn verkrijgbaar 
in vier kleuren.

Free
✓ Persoonsgegevens

✓ Gegevens contactpersoon

Met het Save-Me Premium profiel heb je altijd al 
je actuele gegevens bij je! Het is mogelijk om meer-
dere contactpersonen toe te voegen, eventuele 
allergieën, je bloedgroep en de gegevens van je 
zorgverzekeraar. Kortom alle gegevens die in een 
noodsituatie nodig zijn voor hulpverleners.Premium

✓ Persoonsgegevens

✓ Extra contactpersonen

✓ Basis medische gegevens

✓ Persoonsgegevens

✓ Extra contactpersonen

✓ Uitgebreide medische gegevens

✓ Toevoegen documenten

✓ Vrij invoerveld

Als je kiest voor veiligheid, vormgeving en een hoog draagcomfort dan is de 
Save-Me armband echt iets voor jou! Deze topkwaliteit armbanden zijn weer-
bestendig, slijtvast en kleurecht.

Save-Me armbanden zijn verkrijgbaar in 
14 kleuren en kleurcombinaties, zodat je 
er altijd een kan vinden die bij jou past.

De siliconen Save-Me armbanden hebben
een roestvrijstalen, duurzame sluiting en zijn
eenvoudig op maat te maken. Geschikt voor
zowel kinderen als volwassenen.

€ 4,95 per jaar

Gratis

€ 7,95 per jaar



Zorg voor zekerheid 
in noodsituaties.

'Een slimme oplossing', 'een innovatie waar we echt iets aan hebben' of 'eigenlijk zou 
iedereen dit altijd bij zich moeten dragen'. Het is een greep uit de vele positieve 
reacties van ambulanceverpleegkundigen van regio Gooi en Vechtstreek bij hun 
kennismaking met de Save-Me armband.

WAT MAAKT SAVE-ME UNIEK?

Flexibel

Save-Me maakt het mogelijk 
om op ieder moment je 

profiel aan te passen en uit 
te breiden, maar ook om 
producten te koppelen of 

ontkoppelen.

Geruststellend

Met de gratis Save-Me 
Card of door één van 

de vele andere handige 
producten bij je te dragen 

ben je altijd veilig 
onderweg.

Effectief

Door je Save-Me QR-code 
te scannen wordt je actuele 
persoonlijke en medische 
profiel weergegeven. Hier-
door kunnen hulpverleners 
snel de juiste hulp bieden.

IBAN  NL17 KNAB 0255 6250 57

BTW  NL8561.75.225.B01

KvK  65590368

Save-Me B.V.
Stationsplein 30

1382 AD  Weesp

T +31 (0)20 261 37 63  

hello@save-me.nu

www.save-me.nu

Informatie en bestellen
Voor meer informatie en bestellingen ga je naar de website van 
Save-Me (www.save-me.nu). Hier kies je ook het abonnement en 
de producten die het beste bij je past. Verder staan er diverse 
korte instructiefilmpjes waarin stap voor stap alle mogelijk-
heden worden uitgelegd. Scan code

Onbeperkt producten koppelen
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een MTB-vignet? Als je eenmaal een profiel hebt 
aangemaakt is dat aan elk product te koppelen. 
Wil je later nog een extra sleutelhanger? Een 
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Een account voor het hele gezin
Met één klik kan je als hoofdgebruiker familie-
leden toevoegen. En ook die hebben dan een 
volwaardig en eigen Save-Me profiel met de hieraan 
gekoppelde producten. Ideaal voor gezinnen of 
zorggroepen. 
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Gratis Save-Me Card
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