BRICON NV
Europark Oost 15C * 9100 Sint-Niklaas
Belgium
tel:+32(0)3/777.39.74 * fax:+32(0)3/778.07.35
Website: www.bricon.be E-mail: bricon@bricon.be

HUURCONTRACT
BRICON - Clubmaster 2014
Nieuw

Vereniging:
Adres ver.:

Tel:
Postc.:

Verantwoordelijke:

Tel:

Adres:

Postc.:
Stam NR:
Een clubmasterpakket bevat :
1 clubmaster
1 HKW atoomklok of GPS
De nodige verbindingskabels
1 Univesbox om alle toegelaten systemen te kunnen aansluiten (excl. kabel).
PC software
1 voeding
Zegeling Niet inbegrepen.

USB clubmaster:

Normaal: 90 € per stuk NU (2014) = 75 € (Nog goedkoper kijk onderaan!)
Contract voor meerdere jaren: BRICON nv geeft aan zijn trouwe klanten de mogelijkheid om te besparen op de clubmasters als
volgt:
- Contract voor 7 jaar (waarvan 3 jaar gratis) voor 1 USB clubmaster (zegeling niet inbegrepen).

Prijs:

- De club of vereniging plaats 7 jaar reclame in het vereningsboekje.
- De club krijgt bij aankoop 0,02 € korting per ring bovenop de geldende prijzen.

299 €

Ik kies voor dit voordeelcontract. Normaal prijs 525 €, contractprijs 299,00 € incl. BTW

Deze huurovereenkomst is geldig voor telkens 1 jaar of het voordeelpakket voor 7 jaar. De huurovereenkomst voor 1 jaar wordt
automatisch verlengd voor telkens 1 jaar en kan opgezegd worden door middel van de Master tijdens 1 van de KBDB zegelingen
aan de aanwezige BRICON verantwoordelijke af te geven (volledig) of voor 1 februari bij BRICON nv of één van zijn verdelers
binnen te brengen. Het contract van 7 jaar eindigt na deze 7 jaar. Alle Masters en toebehoren blijven eigendom van BRICON nv
en moeten in goede staat binnengebracht worden, indien dit niet het geval is zullen de eventuele kosten doorgerekend worden aan
de huurder. Waarde van een clubmasterpakket is 1.150 € excl. BTW.
Om uw toestel voor het jaar 2014 te reserveren volstaat het om dit contract volledig ingevuld* en ondertekend** terug te sturen
naar onderstaand adres.
Type Contract

Aantal Master dat gehuurd wordt:

Aantal

Prijs

Huur Master / Jaar
Datum:

/

75,00 €

7 Jarig contract

/

Totaal

299,00 €
Totaal:

Handtekening verantwoordelijke Huurder,

* in drukletters aub.
BTW nr.:
HR:

BE 437.974.004
ST.N. 62.581

BRICON n.v.
Europark Oost 15C
9100 Sint-Niklaas

** onvolledige en niet ondertekende contracten worden NIET aanvaard
Bank:

ING
KBC

393-0424389-06
407-0066561-08

