Huurovereenkomst Thuraya Satelliet Telefoon
Informatie huurder:

Informatie verhuurder:

Naam:____________________________________________

Naam: Erik Hofste / SafeSat

Adres: ____________________________________________

Adres: Oude Middelhorst 25

_________________________________________________

9753 BP

_________________________________________________

Haren

Telefoon: _________________Mobiel: ___________________
E-Mail: ____________________________________________

E-Mail: thuraya@safesat.nl

Drie stappen om aan te geven wat U nodig heef (aanvinken):
1) Kies een huurperiode
___ Thuraya XT Week = €35
___ Thuraya XT 2-3 Weken = €30
___ Thuraya XT 4-7 Weken = €25
___ Thuraya XT >7 Weken = €20

___ Thuraya SG-2520 Week = €30
___ Thuraya SG-2520 2-3 Weken = €25
___ Thuraya SG-2520 4-7 weken = €20
___ Thuraya SG-2520 >7 Weken = €15

2) Kies extra accesoires (prijs per week) :

3) Beltegoed (*):

____ Thuraya SIM Kaart= €2,-

____ Thuraya Units (€1,40 / Unit)

____ Waterdichte koffer = €2,____ Reserve Accu = €2,-

*) Indien U zelf een SIM heeft of aanschaft graag leeglaten
Indien minder dan 40 Units gewenst dan graag 0 invullen en
eventueel verbruikt tegoed wordt naderhand verrekend
(minimaal 40 units zal op de SIM geleverd worden..

____ Autolader = €1,____ USB Data Kabel = €1,-

___ Thuraya SO-2510 Week = €30
___ Thuraya SO-2510 2-3 Weken = €25
___ Thuraya SO-2510 4-7 weken = €20
___ Thuraya SO-2510 >7 Weken = €15

Verzenddatum: _______________
Retourdatum: _______________
Verzendkosten aangetekend: €8,60

Vervangingskosten bij beschadiging of vermissing:
Thuraya XT toestel = €600,Thuraya SG-2520 toestel = €500,Thuraya SO-2510 Toestel = €400,-

Waterdichte Koffer = € 40,Autolader = €25,USB Data Kabel = €25,-

Accu = €40,-

Handtekening en voorwaarden:
1) De huurder draagt het risico en de kosten in geval van beschadiging of verlies van het systeem gedurende de gehele huurperiode.
In geval van beschadiging of vermissing zijn bovenstaand vermelde kosten verschuldigd.
2) Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard als de satelliet telefoon of accessoires ophouden te functioneren tijdens de huurperiode.
3) Indien het toestel verzonden moet worden komen de verzendkosten van het toestel naar de klant en weer retour voor rekening van de klant.
Dit zal aangetekend gebeuren.
4) Een borgsom voor het toestel zal in goed vertrouwen niet in rekening worden gebracht.
5) De gehele huursom + eventueel beltegoed dient bij het ophalen van het systeem betaald te worden of voor verzending overgemaakt te worden.

Hantekening______________________________ Naam: _________________________________Datum: _________________

Een scan of foto van het formulier kan gestuurd worden naar: thuraya@safesat.nl of per post naar het adres bovenaan het formulier.
Retour adres telefoon: E. Hofste / SafeSat, Waterhuizerweg 61, 9753 HP, Haren
Rek Nr: NL15 KNAB 0255 1643 43, KvK 65375971

