
Per maand Per jaar

2. Abonnementen
Aantal apparaten Per maand

Diensten (prijs is per apparaat weergegeven)
Servicepakket tot 2 apparaten 12,95€               
Mogelijkheid om snel deskundige hulp te krijgen bij problemen + gratis anti- virusprogramma + jaarlijkse onderhoudsbeurt voor uw pc/laptop/tablet.

Servicepakket vanaf 3 apparaten (gereduceerd tarief) 10,95€               
Mogelijkheid om snel deskundige hulp te krijgen bij problemen + gratis anti- virusprogramma + jaarlijkse onderhoudsbeurt voor uw pc/laptop/tablet.

3. Gegevens Apparaten
Apparaat 1

Merk en type: Serienummer:
Typenummer: Aankoopdatum (optioneel):

Apparaat 2

Merk en type: Serienummer:
Typenummer: Aankoopdatum (optioneel):

Apparaat 3

Merk en type: Serienummer:
Typenummer: Aankoopdatum (optioneel):

Apparaat 4

Merk en type: Serienummer:
Typenummer: Aankoopdatum (optioneel):

De genoemde bedragen zijn in euro's en inclusief BTW. De minimale contractduur bedraagt 1 jaar. Daarna wordt het contract met telkens 1 maand 
verlengd. U kunt het contract enkel schriftelijk opzeggen. De opzegging moet minimaal 1 maand voorafgaand aan de nieuwe abonnementsperiode in 
het bezit zijn van Tipcon IT Solutions. Voor deze overeenkomst ontvangt u één factuur per jaar of per maand. Deze zal 14 dagen na factuurdatum 
automatisch van uw bankrekening worden afgeschreven. Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u binnen 5 werkdagen contact 
opnemen met Tipcon IT Solutions. Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging aan Tipcon IT Solutions een machtiging om de 
gefactureerde bedragen van de bank/girorekening van de opdrachtgever af te schrijven. Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de algemene 
voorwaarden van Tipcon IT Solutions van toepassing. Deze zijn te vinden op http://www.tipcon.nl/voorwaarden

6. Handtekening

5. Voorwaarden

Servicepakket Particulieren
 Aanvraagformulier / overeenkomst

1. Uw gegevens

 Adres:
 Postcode:
 Woonplaats:

IBAN: (automatische incasso)

 Naam: Telefoonnummer:

Naam:

Datum:

4. Overige informatie
U ontvangt: De mogelijkheid om snel deskundige hulp te krijgen bij eventuele problemen. Op verzoekt logt een medewerker van Tipcon IT Solutions 
in op uw computer en kijkt direct met u mee als doel om het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. Verder ontvangt u een gratis anti-virus 
programma ter waarde van € 39,95 per jaar en een jaarlijkse onderhoudsbeurt ter waarde van € 70,00. U ontvangt jaarlijks een herinnering van ons 
voor het plannen van de onderhoudsbeurt en het installeren van het anti- virus programma. U vergeet dus nooit een onderhoudsbeurt en u heeft altijd 
een optimaal beveiligde computer, tablet of laptop. Haal- en Brengservice tot 10 kilometer beschikaar voor € 15,00. Daarna € 1,00 per kilometer 
extra.                 Storingsmeldingen via helpdesk@tipcon.nl

E-mail: (verplicht)

Facturatie:

http://www.tipcon.nl/voorwaarden
mailto:helpdesk@tipcon.nl
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