
1 jaar Voordeel t.o.v. huur 2 jaar Voordeel t.o.v. huur 3 jaar Voordeel t.o.v. huur

€ 2.775,00 € 483,00 € 3.616,00 € 1.010,00 € 4.458,00 € 1.583,00

€ 3.258,00 € 4.626,00 € 6.041,00

€ 1.617,00 € 2.690,00 € 3.762,00

€ 248,00 € 181,00 € 160,00 Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW met automatische incasso 

Eerste aanbetaling

1 jaar € 530,00 Een canbus interface laat de inbouwer toe bepaalde signalen mogelijk

2 jaar € 463,00

3 jaar € 441,00

Diefstalverzekering, vloeistofinfiltratie (water, enz…) of andere mogelijke schade 
1 jaar € 1.617,00 aan het  alcoholslot zijn niet inbegrepen in de verschillende prijsstructuren.

Indien u dit wenst, dient u hieromtrent zelf de nodige actie te ondernemen.

1ste jaar € 1.345,00 Bij extreme warmte of koude mag de handset van het alcoholslot voorzichtig
2de jaar € 1.345,00 losgekoppeld worden van de spiraalkabel teneinde dit op een plaats met een 
Totaal € 2.690,00 normale temperatuur te bewaren.

1ste jaar € 1.254,00

2de jaar € 1.254,00

3de jaar € 1.254,00

Totaal € 3.762,00

Datum: 

Op basis van 1 jaar

€ 248,00

€ 181,00

Huurprijzen zijn inclusief alcoholslot, ijkingen, downloads, uitbouw, administratie.

Exclusief vervroegde uitlezingen omwille van overtredingen.

Te betalen voor 6de uitlezing

Te betalen voor de start van programma

Te betalen voor 6de uitlezing

Te betalen voor de start van programma

Op basis van 2 jaar

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

Alcoholslot "Offender Program" 

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

Huuroverzicht per jaar

Aankoop

Huur

Huur per maand

Indien een domiciliëring door de bank wordt geweigerd betekent dit een

af te takken. Indien er een canbus interface dient gemonteerd te worden,

Aanrekening diensten per jaar (zonder alcoholslot)

Huur (betalingen telkens vanaf 2de maand)

Levenslange veroordeling 

Bij het overschrijden van de inbouwtijd van 4 uren worden de extra kosten door
het atelier aangerekend en  dienen deze ter plaatse aan het atelier betaald te worden.
Bij een standaard inbouw wordt geen canbus interface voorzien.

daar waar het maandtermijnen betreft en gelden gedurende de
periode van veroordeling. 

Inbouw (Standaard 4 uren inbouwtijd) 

adminstratiekost van € 36,- (incl. BTW) bij de volgende aanrekening.

€ 160,00

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

wordt dit als een extra service beschouwd en als supplement 
aangerekend. Kostprijs canbus interface: 89,- (BTW incl.)

Uw rekening mag niet geblokkeerd zijn voor automatische incasso.

Telefoonnummers: 02 481 72 10 of 02 481 72 13 of 02 481 72 45

Kost uitbouw bij aankoop en diensten is niet inbegrepen.

Onder voorbehoud van prijswijzigingen en geldig tot nader bericht.

E-mail: info@alcoholslot-krautli.be

€ 2.775,- (incl. BTW) plus €  1.073,- (incl.BTW) per extra jaar.

Handtekening deelnemer (voorafgegegaan met gelezen en goedgekeurd)

HET DIENSTENCENTRUM
NV KRAUTLI

Zone Maalbeek - Industrialaan 15

B-1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden)

Opgesteld in 2 exemplaren

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

Op basis van 3 jaar

Te betalen begin van het 3de jaar


