VBW ledenpakket
Speciaal VBW ledenpakket
Nu slechts: € 39,95*

* Zakelijke internetverbinding via ADSL op basis van de hoogst mogelijke snelheid op locatie. Aangegeven kosten zijn maandelijkse kosten.
Contractduur is op basis van 36 maanden. XRC services heeft gedurende 36 maanden een eigendomsvoorbehoud op de router.

VBW pinactie

Eenmalige kosten

Pinnen
CCV VX820 ITS (gekoppeld aan de kassa)
CCV VX 820 met een CCV VX 520 (niet aan de kassa gekoppeld)

€ 514,95
€ 640,10

Verplichte afdracht voor pintransacties
Service en update voor de pinautomaat
CCV VX 820 ITS

Maandelijks kosten

€ 3,75
€ 7,50
CCV VX 820 met een CCV VX 520

Internetpakket
Optie 1: VBW ledenpakket
Eenmalige kosten

Maandelijkse kosten

Internet
Snel zakelijk internet via ADSL verbinding
- Afgekochte drager ADSL verbinding
- Internettoegang incl. beveiligde firewall
- Gecertificeerd Pinnen over IP
- Upgrade naar maximale bandbreedte ADSL
- 24x7 beheer en monitoring over het netwerk
- 24x7 service & update over het netwerk
- Configuratie en inrichting met een beheerde router
- 2 uur installatie (meerwerk op basis van nacalculatie)
- Bekabeling (op basis van nacalculatie)
8 Poorts Switch à € 85,00 per stuk

€ 39,95
inclusief
inclusief
inclusief
inclusief
inclusief
inclusief
inclusief
inclusief
exclusief
€ 85,00

Optie 2: Hogere snelheid?
Eenmalige kosten

Upgrade verbinding

Maandelijkse kosten

Indien u kiest voor VDSL tot 50/5 MB, meerprijs
(Uiteraard indien beschikbaar, tot maximale bandbreedte)
- Configuratie en inrichting met een beheerde router
- 2 uur installatie (meerwerk op basis van nacalculatie)
- Bekabeling (op basis van nacalculatie)
Indien u kiest voor SME Fiber tot 100 Mb/ 100 Mb, meerprijs
(Uiteraard indien beschikbaar, tot maximale bandbreedte)
- Configuratie en inrichting met een beheerde router
- 2 uur installatie (meerwerk op basis van nacalculatie)
- Glasvezel grondplaat en modem
- Bekabeling (op basis van nacalculatie)

€ 5,00
Inclusief
Inclusief
Exclusief
€ 159,00

€ 10,00
Inclusief
Inclusief
Inclusief
Exclusief

Optie 3: Beschikbare extra’s opties
Eenmalige kosten

Telefonie
Hosted Telefonie met 1 licentie, inclusief 1 telefoonnummer
Extra VoIP licentie
DECT telefoon Pro versie (uitgestelde betaling)
DECT telefoon Pro (koop)
Extra DECT handset (uitgestelde betaling)
Extra DECT handset (koop)
Gesprekskosten
Starttik
Vast Nederland
Mobiel Nederland

Maandelijkse kosten

€ 6,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 179,95
€ 2,50
€ 79,00

€ 0,050
€ 0,020
€ 0,085

(gesprekskosten per minuut, afrekenen per seconde)
Let op!
Wij zullen met onze telefonieoplossing uw telefoonnummer (analoge lijn of ISDN lijn) porteren. Indien uw alarmsysteem ook
over deze analoge of ISDN lijn loopt dan moet uw alarmsysteem eerst worden omgezet naar IP (Internet Protocol). Uiteraard
kan XRC u daarmee helpen met behulp van onderstaande optie(s). Indien u achteraf kiest voor de optie telefonie worden er
eenmalige kosten á € 175,- (incl. installatie op locatie o.b.v. 2 uur) in rekening gebracht.

Beveiliging
Alarm en verplichte inventarisatie (benodigd bij borgklasse 2/AL1)
Incl. installatie van max. 1 uur, excl. aanpassingen aan het systeem
Onderhoud tot 8 componenten
Noodstroomvoorziening

Eenmalige kosten

€ 175,00
€ 12,50
€ 95,00

Meldkamer abonnement borgklasse 2/AL1
Activering IP kiezer in router *
Borgcertificaat **
*Afhankelijk of uw huidige alarmsysteem een omzetting naar IP toelaat.
**Sommige verzekeraars verplichten een certificaat bij bepaalde type borgklassen.

Maandelijkse kosten

€ 12,50
€ 175,00
€ 100,00

€ 5,00

Gegevens
Wij steunen het milieu en versturen daarom al onze offertes, facturen en andere correspondentie via mail. Dit betekent
dat wij de factuur naar de persoon mailen die ook verantwoordelijk is voor de facturering binnen uw organisatie. Voor een
correcte administratieve afhandeling is het daarom van belang dat u onderstaand formulier compleet invult.
Bedrijfsnaam
Straat en huisnummer
Postcode en (hoofd)vestigingsplaats
Telefoonnummer Algemeen
Faxnummer Algemeen
Website
BTW nummer
Contactpersoon
Telefoonnummer Contactpersoon
E-mailadres Contactpersoon
Contactpersoon Administratie
Telefoonnummer Contactpersoon Administratie
E-mailadres Contactpersoon Administratie

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Automatische incasso maandelijkse XRC diensten
Bank- / Gironummer
Rekeninghouder

:
:
:

(verplicht!)

U geeft hierbij akkoord voor het project en gaat tevens akkoord met onze algemene- & installatie voorwaarden
en het digitaal ontvangen van onze nieuwsbrief.
Datum:

Handtekening voor akkoord:

Naam:

ALGEMENE- & INSTALLATIE VOORWAARDEN
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene- & installatievoorwaarden van toepassing. Deze kunt u terug
vinden op www.xrc.nl
Na het terugzenden van dit formulier ontvangt u een machtigingsformulier voor automatische incasso. Dit formulier dient
ingevuld en ondertekend geretourneerd te worden, samen met een kopie van het uittreksel van de KvK en een kopie geldig
legitimatiebewijs van de tekeningsbevoegde. Na het ontvangen van alle gegevens zal de aanvraag in behandeling genomen
worden. Niet volledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling genomen worden en leveren onnodige vertraging op in
het aanvraag- en installatieproces.
U ontvangt van XRC services een aantal facturen met eenmalige kosten (60% bij opdrachtbevestiging en 40% per opgeleverde
dienst). Het VBW ledenpakket is inclusief maximaal 2 uur installatie op locatie van de in het pakket aangegeven onderdelen. De
door u extra afgenomen diensten zullen, na het tweede uur, worden doorbelast tegen het geldende uurtarief van € 75,00
(facturatie per kwartier). Indien een extra bezoek noodzakelijk is, worden de standaard voorrijkosten van € 89,00 in rekening
gebracht. Bekabeling wordt berekend op basis van nacalculatie. In geval van geen line sync kan de oplevering zoals gepland niet
doorgaan. XRC® services zal niet de volledige kosten van dit bezoek doorbelasten, maar een vast bedrag van € 75,00 excl. BTW.
Indien dit het geval is zal er een nieuwe installatiedatum gepland worden. Als er sprake is van een multiple ISRA dan zal testen en
labelen noodzakelijk zijn, deze kosten bedragen € 65,00.
Deze eenmalige facturen kunt u op twee manieren betalen:
• Handmatig overmaken binnen de betalingstermijn van 7 dagen.
• Automatisch laten incasseren door XRC services.
De maandelijkse kosten voor XRC diensten zullen rond de 15e van elke maand worden geïncasseerd van het door u hierboven
opgeven rekeningnummer. We danken u hartelijk dank voor uw aanvraag!

