
1 jaar Voordeel t.o.v. huur 2 jaar Voordeel t.o.v. huur 3 jaar Voordeel t.o.v. huur
€ 2.546,00 € 435,32 € 3.318,00 € 924,93 € 4.090,00 € 1.426,69
€ 2.981,32 € 4.242,93 € 5.516,69
€ 1.483,51 € 2.467,96 € 3.452,46

€ 226,86 € 166,00 € 146,05 Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW met automatische incasso (*1) 

Eerste aanbetaling
1 jaar € 485,86 Een canbus interface laat de inbouwer toe bepaalde signalen mogelijk

2 jaar € 424,99

3 jaar € 405,04

1 jaar € 1.483,51

        de vooropgestelde betaling doorgevoerd te zijn.

1ste jaar € 1.233,98
2de jaar € 1.233,98
Totaal € 2.467,96

1ste jaar € 1.150,82
2de jaar € 1.150,82
3de jaar € 1.150,82
Totaal € 3.452,46

Datum: 

        inbegrepen.

(*3) Vooraleer de inbouw van het alcoholslot wordt gestart, dient de

(*4) Canbus interface: Indien canbus interface nodig - Extra kost 
        van € 89,- incl. BTW)

(*2) Bij aankoopovereenkomst is geen diefstalverzekering en uitbouw

daar waar het maandtermijnen betreft en gelden gedurende de
periode van veroodeling vanaf de datum van veroordeling.
Bij een aankoopovereenkomst (*2) dient het totale bedrag voor de
start van de inbouw te worden betaald.

Huurprijzen zijn inclusief alcoholslot, ijkingen, downloads, uitbouw, administratie.
Exclusief vervroegde uitlezingen omwille van overtredingen.

Inbouw (Standaard 3 uren inbouwtijd) (*3)
Bij een standaard inbouw wordt geen canbus interface (*4) voorzien.

af te takken. Indien er een canbus interface dient gemonteerd te worden,
wordt dit als een extra service beschouwd en als supplement 

€ 146,05

Eerste aanbetaling is 1ste huur per maand + inbouw/inbouwuitlezing

Eerste aanbetaling is 1ste huur per maand + inbouw/inbouwuitlezing

Eerste aanbetaling is 1ste huur per maand + inbouw/inbouwuitlezing

Op basis van 3 jaar

Op basis van 2 jaar

Op basis van 1 jaar

Alcoholslot "Offender Program" 

Dräger Interlock 7000
Prijzenoverzicht huur- of aankoopovereenkomst of aanrekening diensten per jaar.

Aanrekening diensten per jaar (zonder alcoholslot)

Huur (betalingen telkens vanaf 2de maand)

Te betalen voor 6de uitlezing

Te betalen voor de start van programma
Te betalen voor 6de uitlezing

Te betalen voor de start van programma

Aanrekening diensten per jaar (alcoholslot is reeds ter beschikking van de deelnemer).

Huuroverzicht per jaar

Aankoop
Huur

Huur per maand
€ 226,86

€ 166,00

aangerekend. Zie prijslijst.

(*1) Uw rekening mag niet geblokkeerd zijn voor automatische incasso.

Telefoon: 0800 30 808

€ 2.546,- (incl. BTW) plus € 984,41 (incl.BTW) per jaar.

Handtekening deelnemer (voorafgegegaan met gelezen en goedgekeurd)

HET DIENSTENCENTRUM
NV KRAUTLI
Zone Maalbeek - Industrialaan 15
B-1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden)

Opgesteld in 3 exemplaren

Bel voor meer informatie 0800 30 808

Aankoop 1 jaar + nadien jaarlijkse aanrekening diensten per jaar (ijking + 2 uitlezingen + administratie) -> te betalen per jaar (Exclusief vervroegde uitlezingen omwille van overtredingen).

Te betalen voor start van programma

Te betalen begin van het 3de jaar

Levenslange veroordeling 


