Huurovereenkomst Iridium 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: iridium@safesat.nl

Drie stappen om aan te geven wat U nodig heef (aanvinken):
1) Kies een huurperiode (prijs per week):
____ Iridium 9505A 1 Week = €30
____ Iridium 9505A 2-3 Weken = €25
____ Iridium 9505A 4-7 Weken = €20
____ Iridium 9505A >7 Weken = €15
____ Iridium 9555 1 Week = €35
____ Iridium 9555 2-3 Weken = €30
____ Iridium 9555 4-7 Weken = €25
____ Iridium 9555 >7 Weken = €20
____ Iridium 9575 1 Week = €40
____ Iridium 9575 2-3 Weken = €35
____ Iridium 9575 4-7 Weken = €30
____ Iridium 9575 >7 Weken = €25

*) Indien U zelf een SIM heeft of aanschaft graag leeglaten.

2) Kies Beltegoed *):
___ 30 dagen verlenging beltegoed = €60
___ 75 min / 1 maand = €160
___ 75 min / 2 maanden= €220
___ Huur 1 maand +10 min= €75(€1,5/min)
*Voor andere varianten contact opnemen.

3) Kies extra accesoires (prijs per week) :
____ Reserve Accu = €2,50
____ Pelican waterdichte koffer = €2,____ Waterdichte Hoes* = €1,____ Autolader = €2,____ Externe antenne (magnetisch) = €2,____ AxcessPoint (WiFi hotspot) = €5,* Alleen in combinatie met 9555 / 9575

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

Vervangingskosten bij beschadiging of vermissing:
Iridium 9505A toestel = €350,Iridium 9555 toestel = €500,Iridium 9575 toestel = €700,Iridium Lader = €40,-

Pelican Waterdichte Koffer = € 50,Iridium Autolader = €40,Iridium Reserve Accu = €40,AxcessPoint = €100,-

Iridium Externe Antenne (magnetisch) = €90,-

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 / 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.

Hantekening______________________________ Naam: _________________________________Datum: _________________

Een scan of foto van het formulier kan gestuurd worden naar: iridium@safesat.nl of per post naar het adres bovenaan het formulier.
Rek Nr: NL15 KNAB 0255 1643 43, KvK 65375971

