BGAN Huurovereenkomst

Gegevens Huurder

[Bedrijfsnaam]
[Naam]
[Straat]
[Plaats, Postcode
[Telefoonnummer]

[Email]

Verzendadres (als anders dan boven)

[Bedrijfsnaam]
[Naam]
[Straat]
[Plaats, Postcode]
[Telefoonnummer]

[Email]

Huurtermijn (van dag waarop verzonden moet worden tot dag waarop u het terugstuurd)

[Reisbestemming]
[Van]

Bijzonderheden:

[Tot]
Gewenste apparatuur (aankruizen indien gewenst)
Omschrijving

Prijs

Cobham Thrane BGAN Explorer 300

€ 25 / Wk

Bluetooth draadloze handset

€ 2 / Wk

Wifi access point (hotspot)

€ 1 / Wk

Verzending spullen (kosten eenmalig)

€ 8,60

Aantal units vooraf op SIM

X

(stappen van 50)

50 Units

500 Units 1000 Units

€130.00

€400.00

€800.00

Service

(prijs indicatie)

Bellen naar
vaste lijn
Bellen naar mobiele
telefoon

1 Unit / min
1.2 Unit / min

BGAN IP
Data

9.10 Unit / MB

SMS (Short Message
Service)

0.50 Units

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 ernstige beschadiging
of vermissing zijn volgende kosten verschuldigd: Explorer 300 - €300, Handset met koord €120, Bluetooth handset - €50, Access Point - €20, Draagtas - €40.
2) Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard als de modem / telefoon of accessoires ophouden te functioneren tijdens de huurperiode.
3) Indien het toestel verzonden moet worden komen de verzenkosten van het toestel / apparatuur naar de klant en weer retour volledig 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.
6) Beltegoed kan bij annulering niet geretourneerd worden ivm beperkte houdbaarheid.

Handtekening, datum:

E. Hofste / SafeSat, Oude Middelhorst 25, 9753 BP, Haren, inmarsat@safesat.nl, Rek Nr: NL15 KNAB 0255 1643
43, KvK 65375971, Versie 04-2017

BGAN S

BGAN Huurovereenkomst
Wat u kunt verwachten

Explorer 300 Terminal

Standaard telefoon (koord)

Satstation MiniBlu telefoon

E. Hofste / SafeSat, Waterhuizerweg 61, 9753 HP, Haren, inmarsat@safesat.nl

Wifi access point / Hotspot
interne accu

