Gegevens gebruiker
Naam: _____________________________________________________________________
Adres : _____________________________________________________________________
Postcode: _________________________________
Woonplaats: _________________________________________________________
Telefoon: _______________________________________
E-mail: ________________________________________________________
UBN: _____________________________________________________
RVO relatienummer: SVP bij RVO aanvragen voor gebruik van “Managementprogramma schapenhouderij”!

Omschrijving te leveren Belexpert programmatuur en diensten*#@:
Eenmalige aanschaf

Licentie, update’s & support

[ ] Belexpert Basis (stamboek pakket)

€ 204,33

[x] € 54,11 per jaar

[ ] Belexpert Senior

€ 328,43

[x] € 93,33 per jaar

[ ] Veesaldo module

€ 99,10

[x] € 15,87 per jaar

[ ] EDI module (alleen voor organisaties)

€ 71,03

[x] € 20,00 per jaar

[ ] Kengetallen module

€ 87,69

[x] € 26,69 per jaar

[ ] Economie module

€ 87,69

[x] € 26,69 per jaar

[ ] Melk module (voor schapenmelkers)

€ 178,89

[x] € 38,69 per jaar

[ ] Handheld Communicatie toepassing

€ 131,15

[x] € 18,18 per jaar

[ ] Conversie vanuit een bestaande database

€ 80,25

Omschrijving te leveren Modules*#@:

@Vanaf BelExpert Senior komen wij het bij u thuis op de PC installeren. Tevens nemen we dan een eerste opstart met u
door. De kosten hiervoor bedragen € 41,65 per uur met een maximum van 148,75 per bezoek.
*Overeengekomen modules aankruisen. Een Belexpert programma/module bevat automatisch Licentie, update’s &
support.
#Het onderhoud wordt jaarlijks in rekening gebracht en met VSM automatisering te Sambeek aangegaan . Het 1e jaar na
aankoop is het onderhoud gratis. Opzegtermijn onderhoudsabonnement: schriftelijk, minimaal 3 maanden voor datum
van verlenging bij VSM. Indien u binnen een half jaar na aan schaf van het BelExpert Basis programma overstapt naar de
uitgebreidere Seniorversie, dan betaalt u niet de volledige prijs maar alleen het prijsverschil tussen beide programma’s.
Prijzen zijn exclusief 21% BTW. Begeleiding aan huis € 41,65 incl. BTW per uur, exclusief voorrijkosten.

Datum:

Handtekening:

_____________________

______________________________

Wergea 06-23218425

Winkel 06–51483096

Nijland 06-23218425

Gasselternijveen 06-14603682

Waarde 06-10105939

Wolfederatie Postorder VOF, 06-53234388

WWW.SCHAPENADVIES.NL

WWW.WOLFEDERATIE.NL

